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Abstract
The contents development for distance training (e-Authoring) is one of the
main problems which affect the e-Learning research. The multiplicity of e-
Learning typologies (Stand-Alone e-Learning, Assisted e-Learning, e-
Cooperative Learning, Blended Learning, info-Learning, small-Learning) and
the specificity of the related didactic methodologies make the development
of contents supporting the distance teaching-learning processes (‘e-Content’
or ‘e-Learning Content’) very articulated, determining the need to individualize
specific planning and development models for these contents and specific
professional skills necessary for this development. The intervention analyzes
the various forms of an e-Learning Content and the relationship among the
different forms of e-Content and the different typologies of e-Learning. Then,
the paper describes some efficacious e-Authoring models, paying special
attention to the foreign languages distance teaching sector. Finally, a definition
of a new professional profiles - ‘e-Author’, ‘e-Editor’, ‘e-Publisher’ - is
introduced. Because of the limited length of this article, it is supposed that
the reader has a general knowledge on the basic principles of Didactics and
e-Learning, in order to concentrate the focus on the central subject.
Key words: e-Didactic, e-Learning usability, e-Authoring, e-Editing, e-
Publishing, e-Content Design.
Rezumat
Dezvoltarea conţinuturilor pentru formarea la distanţă (e – Authoring ) este
una din problemele important care preocupă cercetarea în domeniul e –
Learning. Multitudinea tipurilor de învăţare digitală (Stand-Alone e-Learning,
Assisted e-Learning, e-Cooperative Learning, Blended Learning, info-
Learning, small-Learning) şi specificitatea metodelor didactice aferente
determină dezvoltarea unor conţinuturi care să sprijine procesele de predare
– învăţare la distanţă, nevoia de a elebora planuri individualizate şi de a
dezvolta aptitudini profesionale specifice pentru aceste tipuri de conţinuturi.
Lucrarea analizează diferite forme de e= conţinuturi şi diferite tipologii de e-
Learning, descrie câteva modele de e-Authoring , acordând atenţie mai ales
predării eficiente la distanţă a limbilor străine.
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În final, sunt introduse definiţiile unor noi profile profesionale: e-Author, e-
Editor, e-Publicist. Datorită economicităţii articolului, se presupune că cititorul
deţine cunoştinţe generale de didactică şi de e-Learning, pentru a se putea
concentra asupra esenţei subiectului.
Cuvinte-cheie: funcţionabilitatea e-Learning, e-Didactica, e-Authoring, e-
Editing, e-Publishing, Designul de e-Conţinut.

1. Didactic Contents and e-Learning Usability
We start from the general elements that characterize the production of
Contents for e-Learning, activity that we define with the term e-Authoring.

The change from a Traditional Didactic to a Didactic based on e-Learning
sets different problems. One of they is the possibility to use in the new context
the didactics materials used in the traditional context. We can define this
“transposition”: e-Learning Usability.

Clarify this important concept. Since the existence of a Didactic Objective
implies the existence of Training Services which allows its achievement,
then a corresponding e-Learning Service can derive from the possibility to
use the components of this Training Service in the e-Learning context, that
is to say the possibility to “use”, for the “remote didactics” the same existing
elements of a didactics “in presence”. Obviously, this “use” will generally
imply a transformation and/or integration and/or an adjustment. For
that we can base the definition of e-Learning Usability on this principle: in
the e- Learning context every strategy, method, tool, material, check criterion
for which exists an informaticstelematics technology which allows its remote
synchronous and/or asynchronous fruition, is “e-Learning Usable”.

The concept of e-Learning Usability must be explained, since it could be
possible to think that the Didactic for e-Learning (that we have defined with
the term: e-Didactics1) is a mere “transposition” of the “traditional” Didactics
in an e-Learning context. If it were true, there would not exist any e-Learning
Teaching-Learning Process without a corresponding Teaching-Learning
Process “in presence”. This is not true, because Didactics and e-Didactics
certainly have a wide superimposition area, but they also have their own
specificity. In a few words, there are Didactic Objectives which can become
e-Didactic Objectives (i.e.: to be able to drive an ambulance, to make a surgery
intervention or to prepare a pizza), and Objectives which, for being efficaciously
achieved, must be realized according to e- Learning (i.e. to be able to telework,
to communicate in a telematics environment, to be able to chat).
1 The terms e-Didactic and e-Didactics was introduced by the author in a Leonardo da Vinci

project titled “HeLPS - High e-Learning Professional Skills” (www.helps-net.org).
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The concept of e-Learning Usability is closely linked to the kind of
technologies available in a specific moment: the more “sophisticated”
information technology is, the more it is possible to make “efficacious” the e-
Learning Service that we have to develop for achieving a specific e-Didactic
Objective. By the term technological sophistication we mean that a more
advanced technology can guarantee the application of more complex didactic
strategies and methodologies.

We know that the success of a Training Service depends on the quality and
effectiveness of the strategies and methodologies applied for achieving it.
The more they allow enriching the teachinglearning process, the more they
are efficacious and the more they can be supported by materials and tools
in their turn “didactically rich”, the more they can be applied. The richness
of a didactic material or tool is inborn in its ability to make applicable
didactic strategies and methodologies more and more refined. All this
can be applied also to e-Learning and to its “usability” concept.

Moreover, it is obvious that the concept of e-Learning Usability is not a static
concept, but a dynamic concept, since it depends on the technologies’ “state
of the art”. Strategies. Methods, Materials, Tools which ten years ago could
not be used in remote teaching-learning now can be used. In the same way,
we are sure that other Strategies. Methods, Materials and/or Didactic Tools
which cannot be used now on the Net, could be used in the future.

Finally, we observe that there exists a concept of “contextual” e-Learning
Usability not related to the “absolute” state of the art of the existing
technologies, but related to their “availability” in the context in which the e-
Learning Services have to be developed: if in the reference context particular
informaticstelematics technologies are not available, certain e-Learning
strategies, methodologies, materials or tools cannot be applied; for this reason
they cannot be “usable” in this context. For example, if we haven’t a
specific technological informatics-telematics platform which allows managing
the virtual classrooms in synchronous modality through video-conference,
we cannot apply, in our e-Learning Service the strategies/methodologies
which imply, instead, the need of a specific “proxemics condition” in the
didactic action (the proxemics is the role that assume, in the didactic
strategies, the physical position between trainer and learners). In our specific
case of the virtual communication environments, a “proxemics condition”
can be the necessity that e-Trainer and e-Learners are all together in the
same time and in the same virtual space with the possibility to see each
other.

                                                                               Revista de Pedagogie • LXI • 2013 (3) 9



The Contents for e-Learning represents one of the three “legs” on which the
e-Learningability2 rests. The other two are: the functional characteristics of
the e-Learning Platforms and the organization of the e-Learning support.
But of these probably the first one is the most important, particularly because
all the e-Learning Methods are based, first of all, on the use of Contents that
must be furnished and used at distance.

Then the e-Content represents the principal “didactic tool” that an e-Trainer
has available to transfer competences, knowledge and ability. Often this
tool is unique (think about the Method Stand-Alone e- Learning, in which
there isn’t communication between who train and who learn). As much the
e-Contents is the only communication means in the e-Learning Teaching
Learning Process, as its didactics quality, its auto-consistence and autonomy,
its completeness is important to guarantee the success of an e-Learning
Performance. Didactic methodologies and strategies must be inserted in
the e-Contents, as well as the real contents (texts, pictures, sounds,
animations, films, etc.).

Starting from a general analysis of the problem of the production of the
Contents for the e-Learning (that we’ll name also e-Content) and of the
professional skills that operate in the production, we will describe a Model of
Materials for a Course and-Learning.

2. e-Authoring, e-Editing, e-Publishing

Content for e-Learning makes up the main component of any e-Learning
System (composed of an e- Learning Platform and Organisational System
in support of the e-Learners). Whatever is the structure and form that this
content must have, the e-Content production process is basically the same:
(1) Production of the contents (e-Authoring), (2) Transformation of the
contents into usable formats of the platform (e-Editing), Insertion of the
transformed contents into the platform (e-Publishing). The first phase is
achieved by a professional skill we can define, generally, as e-Author, the
second, as e- Editor and the third, e-Publisher. Besides, we will call this
publishing production process as: e- Publishing Process.

2 The term e-Learningability was introduced by the author in the cited project HeLPS. With
this term we indicate the possibility to realize a training Service according to the e-Learning
modality. From this concept derives a basic principle which identifies in e-Didactics the
Didactic Objectives: the e-Learningability Principle, which can be expressed as follows: a
Didactic Objective is an e-Didactic Objective if exists at least one e-Learning Service which
guarantees its achievement.

10 ABORDĂRI TEORETICE



Prefix “e-” helps us to distinguish the publishing process to production e-
Content for e-Learning by a generic production process of traditional
publishing contents (books, for example). In particular, the e-Author is an
expert with competences of Planning, Development, Editing, Publishing and
Maintenance of e-Learning Contents, with specific competences on the e-
Learning Content Developing Systems and on the production techniques.
Essentially, he is a “Director” (a ins film industry) able “to design” the e-
Learning Contents, to plan the production process and to manage the
development using all the professional skills that must be involved (authors,
graphic, web-design and web-muster, e-Content Development System
technicians).

In the e-Authoring Process the “author/s” (expert on the thematics), realise
the base materials (we will call these intermediate products: Content).

In a proper e-Learning Contents Production Process, the Content production
is realized by taking into account the foreseen standards on the available
Platform and/or defined by the e-Author. Only an “inconsiderate” approach
may allow producing content regardless of the constraint imposed by the e-
Publishing Process. In a proper process instead, the author will take into
account the forms and structures foreseen on the used Platform. When we
refer to form of content we do not mean just publishing ones, but electronic
ones too (types of documents, types of images, dimensions, etc.). By the
same token, when we talk about structure we mean those that articulate the
different content (hierarchies, conceptual nets, hypertexts, etc.).

Various tools are used in the Content producing, since content may take on
different forms. It can go from word processing to Computer Graphics
environments, to those for the production of brief movies or animations, to
those for the production of hypertext. Obviously, alongside these we find
informatics production systems of advanced contents (role or simulation
games, virtual laboratory experiences, contents in virtual reality forms, etc.),
but, generally, the e-Learning Contents is made up of text and pictures (and/
or movies). Then, there are particular contents that we call In-depth
Documents (or Deepings) and others that represent Follow-up Tests.

The Editing Phase represents the first step for the publishing of content on
an e-Learning Platform. In it the e-Editor (that is the e-Content Editor) works
on the Content provided by the authors and takes care of transforming it into
still to be published e-Content. At the same time with this operation the e-
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Editor checks the structural and formal correctness of the content. This control
consists of verifying that the content complies with all the production standards
foreseen. In this sense all the technical aspects can be monitored (text
quantity, picture size, “weight of the films”, correctness of the hypertext links,
etc.), as well as the structural aspects (compliance with the hierarchical and
reticular structures, clarity in defining the connection between texts and
multimedia contributions, compliance with the rules for file denomination
and of their organisation into folders, etc.).

From a strictly methodological viewpoint, this phase may also affect the
linguistic control of the texts (grammar) and on the quality of the other media,
but we will ignore this aspect in our discussion and assume the e-Author to
be performing this type of control.

The e-Editor will use, for Content control, analogous tools to those used by
the e-Author to produce them. These tools are joined by certain specific
ones aimed at the transformation of the Content into e- Content.

These tools are, usually, already integrated into the e-Learning Platform
(they represent one of the modular components) and are defined: Authoring
Management Environments or Storyboard Management or Content
Management Systems. These environments allow inserting various parts
that make up the content within the predetermined and allowed Layout (or
Template) on the Platform, that is, in specific schemes that characterise the
interface of supplying-using.

Obviously, at the time of insertion of the e-Content using the Content
management Systems, the e-Editor performs a further check on the content
in regards to compliance with standards.

The e-Publishing is the last phase of the e-Content realisation. With this
phase the e-Content is integrated into the delivery system of the same on
the network. Therefore, all the general tools available on the Platform for
delivery, control, support are associated with it.

3. Standards Characteristics

When we talk about e-Content standards for e-Learning we refer to the
structure that the e-Content delivered must comply with. This structure is
strictly linked to the delivery and usage methodology used on the e-Learning
Platform. The methodologies are very different and correspond to different

12 ABORDĂRI TEORETICE



models of Distance Learning. These are included between two extremes.
The first sees a strict tool of administration aimed at complete control of the
usage process of the Courses. The other, on the contrary, assumes a
complete freedom of e-Content typologies offered where the e-Learner is
free to “navigate” with no constraints, but rather building his/her own path in
relation to organisational capacities and personal motivations. The latter
model is not very functional to the usage control. This technique is
denominated “tracing” and it consists of recording the navigation of the e-
Learner inside the Course. The tracing on the e-Learning Platform is possible
only for structured e-Content and not, for instance, in the free web navigation.

The main standards of Platforms for e-Learning retain, instead, the need to
monitor the process, in addition to that of the results. For this reason, they
tie the delivery of the e-Content to the monitoring of their usage. This means
the opportunity for the System to record all the actions that the e-Learners
carry out in their usage. In general, it makes possible the tracking of the
Learning Objects.

Since a too strict model makes the Platforms for special training typologies
inapplicable, the ideal solution is made up by a model, that is the one
introduced by TES, which places alongside controllable e-Content (in the
sense of process) free e-Content, allowing the e-Learner to “deepen” the
knowledge. In order to reach this goal, these Platforms allow the running of
Libraries that house free e-Content for which the control is possible only by
using Tests.

4. e-Content Production

The e-Content can have varied structures. The one we suggest is sufficiently
complete. In it the e-Contents of a Course is divided into: Modules, Chapters
and Paragraphs. To these the Materials of Deepening and the Tests are
added.

Each part generally has its own structure and own characteristics of
production and implementation. We propose a structure based on the model
previously described, in which a balance is respected between Structured
e-Contents (with “tracking”) and Free e-Content.

Obviously, the first worry of an e-Author is “how much to produce”. This
problem is central in the e- Content development because the concept of
“Time of Fruition” is linked to this. This “time” is linked to didactic aspects
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and to considerations about the “level of attention of an e-Learner”. On this
problem numerous searches and models exist by now sufficiently
consolidated.

The Concept of “duration” in e-Learning is a very relative concept. Since the
e-Learning is a distance work activity, there should exist a strong
independence from both space (places of the learning) and time (moments
of the learning), for which a “Learner” can use a Course in any place and at
any time s/he desires. Obviously, the limits of this freedom derive from
organisational issues. If, for example, the e-Learner needs to participate in
a Forum, a Videoconference, Chat with one’s own tutors, one must also find
time to be at exact time at the computer. Notwithstanding, it becomes
necessary to define a minimal time of use of the Course content and,
therefore, of the individual Modules that compose it, so it is clear to the e-
Learner how much time is left to dedicate to the training process.

Many factors affect Usage Time, among which the following: e-Learner’s
work plan, Continuous time dedicated to usage, Level of concentration, Level
of motivation. In order to carry out a measurement of time duration of a
module it is necessary to make assumptions, and these will affect, obviously,
the same development of e-Content. An e-Learner, in the ideal condition:
- dedicates from one to two hours a day to training
- is capable of holding a session of one hour at the computer without

distractions
- must always be knowledgeable of having reached, at the end of an activity,

a certain knowledge
- is motivated in learning
- is constant

The other central problem is “as to represent the contents and the services
in the Platform). This aspect, that is faced by the e-Editor and by the e-
Publisher, it is resolved using specific forms of the screen-pages, that
operates like “interfaces” between the e-Trainer and the e-Learners.

The interface for the delivery of content, which is made up of the frame that
is “read” and “studied” by the e-Learner, takes on a paramount importance
to foster not only learning, but also a positive and concerned approach to
study. Generally, these interfaces are made up of various areas where a
page is divided and by a series of “hot” buttons (both graphic and textual)
capable of “guiding” the e-Learner within the Course area. The structure of
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these pages is defined by training draftsmen designing the “form” and the
components of all the Page-Layout (or TEMPLATES) that make up the
Courses. Obviously, the opportunity to build new forms is practically unending,
being able to change colours, text arrangement, pictures, buttons, navigation
criteria, etc.; but always in compliance with the structuralities determined by
the platform that we may define as Production Ties.

A Template generally individualizes Areas whether to set Titles and Tools of
Navigation and Areas that contain Textual and Multimedial Contributions
related to the topic/themes treated.

5. Articulation of an e-Learning Course

A Course can be composed of Modules. The modular structure of the courses
allows for the reutilisation of a same Module within more multiple courses.
Of course, the individual courses may be referred to different Objectives, for
this reason a same Module may not be suitable to different Objectives of
different courses. But the Modular set-up allows to act more structurally and
correctly on the content, since the adaptations are referred to individual
Modules and not the entire Course.

Being this set-up as it is, the problem of developing e-Content can be referred
to the Module. For this reason all the Production Rules of e-Content in our
Standard will be referred to an individual Module.

A Module represents a basic element for the designing and developing of a
complete e-Content. It is a closed informative unit that provides a complete
competence/knowledge on a specific topic. It can be detached from a Course
and used within other Courses, with due adaptations and connections, if
necessary.

A Module is set up into Chapters, and in turn divided into Paragraphs that
contain the actual content of the Module. The Chapters of a Module have at
least one TEST. The Test Chapter has its own specific structure, different
from the content Chapters. The structure of the e-Content of a Module is
therefore hierarchic, but a series of free e-Content falls alongside it that
represent the Deepings.

The identification of the Chapters in a Module allows setting up the content
in a flexible manner for usage. Usually the Chapter is assigned with duration,
as we will see further on, that corresponds to a complete session of the
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Trainee, without interruption. For this reason the set up into chapters is not
only linked to debatable aspects and development of the Module theme, but
even to methodological aspects regarding the delivery/usage modalities.

The concept of Paragraph is different from what we are usually accustomed
to when thinking of a book. The Paragraph, in the e-Content, is a single
frame of the Module. As such, a paragraph is not made up of multiple frames,
but of a single frame where the multimedia contributions, as well as textual
component, are displayed. The latter must, generally, comply with a series
of constraints, that will be described later on. We can, however, advance the
notion that a significant tying element is the length of the textual contribution.
This tie is linked to specific aspects of methodological nature determined by
the usage dynamics that a typical Trainee activates and is necessary to
guarantee the maximum effectiveness of the training action of the content,
minimising the risks that may derive from fatigue, habit and boredom.

As we have had the opportunity to observe previously, the role of In-Depth
Analyses (Deepings) is crucial to guaranteeing breadth and depth to the
learning process. In-depth analysis represents all the content that can be
used off-line, or in any event, outside the standard environment of e-Content
delivery. Therefore, in addition to guaranteeing discussion extension referred
to the topic dealt with in the Module, it represents an element of
communicational variety for the Trainee. With the In-depth Analyses the
Trainee completely changes the usage environment, going to a traditional
area, in the event the analyses are of textual nature (in the case of manuals,
guides, text, bibliographies, exercises, etc.) or different multimedia field
(hypermedia, web sites, etc.).

In finalised and monitored e-Learning, Tests represent a fundamental
component both for the Trainee as well as the training system. The Tests
affect the comprehension follow-up of the topics treated in the Module and
allow the Trainee to check her/his own level of comprehension. Furthermore,
it allows the Training System to monitor the effectiveness of the training
action on the Trainee. Through the Tests one can define what support actions
are needed for the Trainee who does not meet the determined minimum
levels. In addition, the Tests are an essential component in any Certification
system of competencies. Obviously, it cannot be the only component, for
the obvious limits of certainty determined by the virtuality of the training
environment, but are certainly a non disposable component of the test
process.
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The types of Tests vary and we will describe them in the following chapter as
used by our Standard.

6. The designing of the e-Content of a Module

When the e-Content of a Module must be created, the e-Author must first of
all design them and plan their development. This design entails not only
attention to the fundamental content, topical and communicative aspects,
but also, as we will see later on, the technical aspects of the operational
realisation of the Content and their organisation to guarantee a correct e-
Editing of the same.

The phases of design/planning of the e-Content of a Module are, generally,
the following:
(1) Structural design of the Module, (2) Design of the Textual Content,
Multimedia Content, Tests and Deepings (Documents, Glossaries,
Hypermedia and Web Site), (3) Publisher Design of the Documental In-
Depths).

Phase 1 includes the following activities:
- definition of the module time-length
- planning of the module in chapters and chapters in paragraphs
- definition of the multimedial contributes forms
- definition of the in-depths publishing forms
- definition of the test form

Phase 2 includes the following activities:
- design of the Textual Contents, Definition of the documental fonts
- definition of the time production, planning of Production of the Multimedial

Contributes - design of the Tests Typology
- definition of the In-Depths Typology, definition of the link techniques to

Web Site and other Hypermedial Contents

Phase 3 involves the following activities:
- Publishing design of the Documental In-Depths
- Definition of the Technical Format of the Documental In-Depths
- Protection Criteria of the Copyright

7. The e-Authoring in the Language Training

The models, methodologies and techniques of e-Authoring we have
introduced before have a general value, but obviously it is necessary to
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affect specific specializations regarding a different application of the e-
Learning to the education and training. This is worth in general for the e-
Didactis that must be specialized in the different disciplinary context. The e-
Learning for the mathematics is necessarily different from the e-Learning in
physics or in chemistry. In every disciplinary context there can be necessity
new e-Didactis methodologies or strategies, or new types of e-Content and/
or e-Learning Systems and Technologies.

In the case of the linguistic teaching-learning processes the specific needs
are tied, particularly, to the teaching-learning of the spoken language, rather
than of written language. For this last what described in the previous
paragraphs is correctly applicable, as the teaching-learning of the spoken
language presupposes the use of new and/or different informatics-telematics
technologies and environments. These are essentially two; the first one is
constituted by the technologies for the spoken distance communication
(telematics audio-communication platform and audio-conference platform,
telematics video-communication and video-conferences platforms), while
the second is constituted by platform for the digitalization of the spoken
language (able to compare sentences expressed by an e-Learner using a
microphone, with digital sentences memorized in specific date base, or to
affect the spelling of sentences expressed by an e-Learner using a
microphone).

Usually the developed computer environments of the last type of e-Content
permit the production of e- Content in the form of exercises that allow the e-
Learner to practice her/his own pronunciation in the language studied. The
same environments and the same technologies can be used, for the
production of Test.
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Abstract
In this article, we try to explain the philosophy behind the career checkup
and outline how, in practice, it might be structured.
Context of career guidance are outlined: client motivation techniques,
definition of the career checkup and how it works in practice.
Keywords: career guidance tool, client motivation techniques,  maintaining
employability, interview, checkup record sheet.
Rezumat
În acest articol, am încercat să explicăm filozofia care susţine chestionarul
carierei, subliniind cum poate fi el practic structurat. Ne-am concentrat asupra
orientării carierei, tehnicilor de motivare a clienţilor şi am descris aplicarea
chestionarului carierei.
Cuvinte-cheie: chestionarul carierei, tehnici de motivare a clientului,
menţinerea statutului de angajat, angajabilitate, foaie de înregistrare a
răspunsurilor.

1. Introduction

In a paper published in the International Association for Educational and
Vocational Guidance newsletter (n. 52 June 2005), Stuart Conger, Past
Executive Director of Canadian Career Development Foundation, claims
that in order to foster an ‘Achieving Society’ career checkups should be
encouraged. In this article we try to explain the philosophy behind the career
checkup and outline how, in practice, it might be structured.

2. The philosophy behind the career checkup

According to Giddens (1991, pp.20, 21) one of the distinctive features of modern
society is that entire fields of human experience are brought back within the
realm of rationality (Giddens talks of ‘institutional reflexivity’). The idea comes
from the concept of Enlightenment which aims to replace beliefs and behaviours



based on traditions and superstitions with ones having a ‘scientific’ basis, in
other words, ones based on rational thinking through the constant accumulation
and expansion of knowledge. Initially, this process was applied to the field of
medicine and the natural sciences (physics, chemistry, etc.), but in modern
times we can identify this type of process, for example, in the field of nutrition,
in sport, in the production and supply of goods and services, and in the area of
emotions and relationships. The development of Career Guidance has also
taken place from this standpoint: since the beginning of the twentieth century,
rather than relying on circumstance or common sense, practitioners have sought
to identify laws which determine successful career development and, based
on these, strategies for choosing the best career paths.

As well as accumulation and expansion of knowledge, this type of process
also sees the training of practitioners specialised in particular activities
(medics, psychologists, economists, nutritionists, etc.) and the organisation
and public provision (through both the impetus of public authorities and the
initiatives of private organisations) of services designed to help people
according to the dictates of scientifically developed theories. This was also
the case for career guidance services which, in the United States and the
UK, were set up in the 1930’s.

Some life problems can be resolved or significantly reduced with a minimum
of effort on the part of the individual. For example, certain illnesses can be
overcome by simply taking regular medication. But there are other problems
which can’t be resolved or substantially reduced without direct and concrete
action (see Servan Schreiber 2003:241-242). Staying within the medical
field, for example, in order to lose weight a person must control and modify
his or her day to day nutritional regime. In these cases, achieving the final
objective requires the adoption in one’s daily life of a series of intermediate
actions. However, these are not easy to maintain as they often require a
personal investment in terms of time or money and don’t bring instant results.
The field of employment falls within this category because, for most people,
gaining employment and ensuring professional success require the frequent
attendance of training courses, on the job training, periodic job search and
the continual cultivation of their social skills.

3. Context and focus of career guidance

The increase in employment instability, which in many Western countries
has characterised the last 50 years, has heightened the need for individuals
to be more pro-active and progressively changed career guidance objectives
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and practices. In particular, in the last 50 years, it is possible to identify three
main areas on which career guidance activities have focused.

Focus on educational and vocational choice: in many countries, career
guidance services started focused mainly on the choice of educational and
vocational paths. The context is one of industrialisation, mass education,
and potential full employment. It is a context in which those wishing to enter
the job market (particularly those who have access to training) will not
encounter employment difficulties and so career guidance can be focused
on helping young people make the right choices when embarking on training
or entering the world of work.

Focus on job search: at the end of the 80’s, career guidance which aimed at
school leavers and adults, and which centred on teaching pro-active job
search techniques, began to spread within Western countries. The context,
here, is an employment market where a stable level of unemployment exists
and where individuals are obliged to compete for available jobs.

The two contexts outlined so far do not require individuals to have an enduring
commitment to professional development. The common condition in this
and the previous period is the total predominance of permanent employment
(in many countries the standard work contract governed by law is that of the
permanent contract and individual redundancies are prohibited). So, once
employed, a person does not need to worry about his or her professional
development and can leave it up to the employer. Career guidance is still
characterised as being an occasional activity connected with the transition
from school to work or, in the case of company failure, from one firm to
another. Constantly changing one’s job is even seen as a sign of ‘vocational
immaturity’ (Killeen 1996:31).

Focus on maintaining employability: we can define employability as a person’s
value in the employment market, resulting from his or her skills. In many
Western countries, fixed term employment has been deregulated for some
years and, at present, constitutes the major share of new employment. We
can envisage that, in the future, many people’s working lives will be
characterised by fixed term contracts and non standard work. In this type of
context, it is no longer enough to help identify vocational objectives and
teach job search techniques. If a person’s value in the job market is low, he/
she can end up applying to hundreds of employers without success.

As the best insurance against unemployment is having a good level of skills,
a growing number of individuals are now obliged to maintain their
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employability (that is, maintain and continually improve their value in the
market) at their own expense and in their own spare time.

Career guidance, therefore, becomes a service which people periodically
need to turn to, as it also helps identify the best strategies for improving their
skills. It is for this reason that European countries decided in 1997 to set up
career guidance services aimed at adults1, and it is adults who have become
the main users of the service.

It will not escape your notice that this new context places much greater
responsibility on the individual and, therefore, increases the likelihood of
failure particularly for those who (because of poor social skills, low levels of
education, straitened circumstances, etc) are not able to begin and sustain
the continual improvement of their value in the employment market.

This new context requires a shift in career guidance:
 from services aimed principally at students, to services aimed principally

at adults
 from guidance aimed at the unemployed, to guidance aimed also at those

in employment
 from a ‘one-off’ activity, to providing guidance on a long term basis.

Depending on individual cases, this will involve yearly meetings to look
at professional development (the so called career checkup described in
this article), weekly support meetings for those in search of work, carrying
out job search activities and mediation on behalf of those belonging to
disadvantaged groups

 from an activity carried out independently by a guidance practitioner, to
one conducted in close connection with other services such as education
and training, social services, apprenticeship schemes, job matching etc.

 from using approaches and methods taken from staff selection which
allow personal characteristics to be accurately identified, to approaches
and methods taken from psychotherapy which allow individual action
and motivation to be effectively sustained.

4. Client motivation techniques

When client action is necessary, the construction of a ‘scientific’ frame of
reference relating to specific fields or life problems is only the first step. Equally
important is the need to develop and adopt optimum interaction techniques

22 ABORDĂRI TEORETICE

1 Luxembourg Jobs Summit (November 1997), see http://ec.europa.eu/employment_social/
employment_strategy/develop_en.htm



between practitioner and client. In career guidance, this need introduces,
alongside with ‘career theories’, which explain vocational paths, ‘guidance
theories’ which explain how to interact effectively with clients (Watts et al.1996:1).

When individual action is required, the client who turns to an expert is guided
through the following stages :
1. an initial stage which involves2

a. analysing their background with reference to their situation or problem
b. identifying an objective
c. drawing up a logically and chronologically structured action plan for

achieving the objective. Giddens (1991:85) talks of ‘life-plan calendars’
whose function is precisely that of organising one’s course of action.

2. a subsequent stage which involves providing support in implementing
the plan and, periodically, checking that the actions proposed in it are being
carried out effectively.

It therefore becomes fundamentally important that the expert (in our case,
the career guidance practitioner) has a good command of these types of
techniques. Traditionally, most career guidance theories (and, consequently,
guidance practitioners’ training and professional practice) have focused little
on stage 2 (and often, not much on stages 1b e 1c). For example, three well
known books on career guidance training [Amundson (2003), Ali, Graham
B. (1996), Egan (1998)], which are widely used in the English speaking world,
devote very little space to the best methods of providing support (stage 2).
According to Carl Rogers’ theory the transition to action would simply occur
as a ‘secondary effect’ of empathic listening. Other authors instead maintain
the efficacy of helping the client work out structured action plans and very
few of providing support in carrying them out.

An important factor to bear in mind when promoting change is that not
everyone is ready to embark upon change immediately. Some can find
themselves in a condition described by Prochaska and his associates
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(Prochaska et al., 2004) as one of ‘pre-contemplation’ or ‘contemplation’, a
preliminary to the decision to act. In these cases, doing one’s best to get
clients to take immediate action is not productive and, instead, it is better to
help them increase their desire for change.

5. Definition of the career checkup and how it works in practice

Generally speaking, a checkup is a periodic examination to make sure things
such as health or mechanical systems are in order. It is used from the
perspective of prevention being better than cure and is based on the belief
that it is better to prevent something than wait for the problem to manifest
itself. The career checkup can therefore be defined as: a periodic meeting
to help the client to check the progress of its career path and professional
development

A career checkup is a method of:
 making the client aware of the importance of continually improving their

employability. The success of this can vary, that is to say some clients,
after the stage of analysing their career path, may legitimately decide not
to take any action

 helping those who decide to take action define their professional goals
and, over time, maintain their commitment to achieving them. This is
referred to in points 1.b., 1.c. and 2 in the previous paragraph. In line with
Prochaska’s approach mentioned above, drawing up an improvement
plan and providing support in its implementation should be proposed
only to clients who have decided to commit themselves to it.

The career checkup is aimed mainly at those in employment because, barring
unforeseen circumstances such as redundancies, unexpected changes of
responsibilities, or company failures, meetings following stage 1 take place at
least 12 months later. Unemployed jobseekers, on the other hand, generally
need assistance at more frequent intervals, for example, weekly or fortnightly.
Though the methods are the same, the difference in the frequency of meetings
requires the use of record sheets which are laid out differently from the one
shown at the end of this article and we do not propose to cover them here.

During an individual interview, the career checkup, when appropriate, can
be introduced with the following questions:
 can we reconstruct together your employment history?
 in which periods did you learn the most?
 what are the periods which gave you the most satisfaction? Etc.
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 in your opinion, on what does your value in the employment market
depend?

 how do you rate your skills/employability? (high, medium, low)
 in your opinion, has your employability increased or decreased in recent

years?
 what direction would you like your professional development to take?
 what is your professional objective?
 what decisions could you take to increase your employability? (eg: greater

flexibility and/or learning new skills and/or improving things you already
know how to do)

 would you mind trying to write down the actions which could increase
your skills? (it is a brain storming exercise, all the actions are written
down together on a blank page, with others being suggested as they
come to mind)

 can we write down on this record sheet those things you would like to
undertake? (show the form to the client and get him/her to fill it in)

 ok, now I’ll take a photocopy for myself. If you like, we can talk again, at
the latest in a year’s time, to determine how your professional development
is progressing. If you should encounter any problems or if you need my
help in any way, you can contact me sooner.

Mode of operation: it involves an initial stage where the client determines a
professional objective (if he or she doesn’t already have one) and the action
which he or she intends to take in the immediate future to achieve it (see
paragraph 4, stage 1). The objectives can be quite different, for example, be
able to carry out a particular profession (‘become a geologist’), a specific
professional role (‘become manager’), change duties within a firm (‘transfer
to the mailing department’), obtain a certain qualification (‘get a degree in
physics’), etc. To determine the objective and draw up the action plan,
between 1-5 individual meetings of an hour each may be necessary. If the
client does not have a professional objective, stage 1 will take longer as it
will be necessary to determine an objective. Stage 1 can also be carried out
during a bilan de competences.

The identified objective, actions already carried out (if any), and the actions
proposed in the action plan, are inserted in the relevant sections of the record
sheet shown below (see the instructions on how to fill it in). If the person
concerned has more than one objective, further record sheets should be
completed.
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The stage 1 meetings are followed by further meetings held approximately
once a year. At these follow up meetings, the client, with the help of the
adviser, enters the activities he or she has actually carried out (each one in
a new column) and also those they intend to carry out the following year.

How to fill in the checkup record sheet:
 The objective is inserted in section A.
 The date goes in section B. Section B can also be used to record the

client’s level of interest.
 The activities already carried out go under section C.
 The activities identified for achieving the objective are written under section

D.
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Abstract
School counselors face increasingly large caseloads of students and these
students are often dealing with a multitude of stressors related to their family’s
disadvantaged status. Family-school-community partnerships provide an
effective means to engage community members and parents in efforts to
improve the academic success of children and better prepare them to deal
with the stressors of daily life. This article provides information about the
factors impacting disadvantaged families and a framework for family-school-
community partnerships.
Keywords: Disadvantaged Families, Stressors, Family-School-Community
Partnerships, impacting factors.
Rezumat
Consilierii şcolari sunt confruntaţi cu o cazuistică bogată a unor elevi supuşi
unei multitudini de factori stresanţi datoraţi provenienţei lor din familii
dezavantajate. Parteneriatul familie - şcoală – comunitate constituie un mijloc
efectiv de de a angaja eforturile membrilor comunităţii şi ale părinţilor  pentru
a îmbunătăţi performanţele şcolare ale copiilor şi a-i pregăti să facă faţă
factorilor stresanţi din viaţa de zi cu zi. Acest articol analizează principalele
surse cauzatoare de stres în familiile dezavantajate şi oferă un posibil cadru
de implementare a unui  parteneriat colaborativ între consilierul şcolar,  părinţi
şi membrii comunităţii.
Cuvinte-cheie: familii dezavantajate, factori stresanţi, parteneriate familie-
şcoală-comunitate, factori de impact.

School counselors are placed within schools to address the mental health,
social/emotional, career and academic development needs of children. These
professionals struggle to meet the academic and psychosocial needs of
their student population, and in the face of large populations of students and
families to serve, the difficulties with meeting the needs of stakeholders is
even more pronounced. Family-school-community partnerships offer school
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counselors a tool and process for drawing upon the resources of the
community to identify social and academic supports to help students be
more successful at school, better adjusted and able to contribute as citizens
and prepared as members of society’s future workforce. These partnerships
are particularly meaningful for school counselors serving disadvantaged
families who face a multitude of stressors and whose children face barriers
to social, career and academic success.

Disadvantaged Families: Concerns and Stressors

In order to be best prepared to effectively serve disadvantaged families,
school counselors must seek to understand the stressors facing these
families and the toll these stressors take on family and individual functioning.
Families who are disadvantaged due to economic stress, immigration
concerns or other social or economic factors and who also have school-
aged children manifest issues directly related to specific stressors
experienced by the population, stressors that are often inseparably related
to the family’s disadvantaged status. Stressors such as socioeconomic status
and unemployment (Dryfoos, 1996; Garcia, 2001), intergenerational conflicts
resulting from differing levels of acculturation with modern or contemporary
cultural expectations and anxieties related to immigration status if one or
more of the parents is living abroad for work dramatically impact this
population. These stressors tragically impact the ability of students to be
academically successful and best prepared to enter the workforce as adults.
Socioeconomic status and unemployment

Children begin their school years filled with hope and high expectations.
Unfortunately it can prove difficult for children to maintain this hope and high
expectations when their families are experiencing unemployment and poverty.
Socioeconomic stress is a significant variable in the academic success and
psychosocial health of any student group. Students who live in poverty face
increased chances of violence (Dryfoos, 1996) and higher rates of substance
abuse (Walsh, Buckley, & Howard, 1999).  Additionally, children living in
poverty often lack adequate food and access to safe and stable housing
(Children’s Defense Fund, 2004). These children are statistically more likely to
become Early School Leavers (ESL) and to experience low academic
achievement and school failure (National Center for Education Statistics, 2004).

Unemployment certainly contributes to poverty and socioeconomic stress.
7.5% of the population in Romania is unemployed with the majority of the
unemployed individuals being youth ages 15-24 years. The rate of youth
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unemployment in Romania is 22.7% (European Commission, 2013).
Unemployment contributes to youth living with their parents longer and it
extends the socioeconomic stress experienced by families. Unemployment
is also a primary concern in rural areas, with more than 70% of the
unemployed living in rural areas (IFAD, 2011). Romania has one of the highest
proportions of citizens living in rural areas in the European Union with 45%
of the population of Romania living in rural areas (World Bank, 2012). A
central concern for these rural communities is poverty with poverty rates of
more than 60% (IFAD, 2011). When one considers that many Romanian
families in rural communities live below the poverty level and that the research
suggests that the environmental context in which these students live impacts
their academic achievement, it becomes apparent that any discussion of
the academic success of these students must include a description of the
socioeconomic stress faced by the population.

Intergenerational stress

Another stressor impacting families is intergenerational conflict which may
result is painful rifts in the parent and child relationship. Children typically
acculturate to contemporary social changes much more quickly than do their
parents, due to their immersion in the school environment (Espinoza-Herold,
2003). Schools provide a high level of cultural contact with contemporary
social culture and as such children typically adopt contemporary ways of
behaving and engaging more quickly than their parents. Suarez-Orozco and
Suarez-Orozco (2001) explain that for many families, this process may
undermine family cohesion and parental authority. In families where the
parents strongly value cultural traditions and traditional gender and/or social
roles, children and parents may experience tension and conflict if the children
begin to adopt more contemporary roles and beliefs or if children do not
continue to wish to participate in cultural traditions. This can create tension
and conflict in the household, with children trying to fit in with their mainstream
peers at school and parent’s actively resisting this engagement.

Immigration as a stressor for disadvantaged families

In the face of high rates of unemployment, many parents decide to go abroad
to find work. This may mean that children are left with grandparents or that
the oldest sibling is left to care for the younger siblings. In these situations,
it is noted in the literature that psychosocial issues may develop including
sadness, depression and anxiety related to family separations and
reunifications (Suarez-Orozco, Todorova, & Louie, 2002; Suarez-Orozco &
Suarez-Orozco, 2001). The psychosocial impacts experienced as a result
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of family separation and reunification are impacted by how long parents
remain abroad for work, how effectively the children join with the new
caregiver and how successfully the reunification process is navigated when
parents return. This process may prove painful and disruptive to family
structure and hierarchy, as well as to the psychosocial health of individual
family members (Suarez-Orozco, Todorova, & Louie, 2002). This need to
leave the country for work forces already disadvantaged families to confront
additional stressors.

Family & School Concerns Related to Stress

Many explicit family and school related concerns manifest as a function of
the specific stressors faced by disadvantaged families and children. In the
face of the specific stressors described above, including intergenerational
conflicts and poverty, these students struggle to achieve high levels of
academic success. Rather, these stressors manifest in inordinately high
dropout (early leaving) rates, psychosocial concerns related to the separation
of their home and school experiences and lower rates of school success
than peers from families who are not disadvantaged. With more than 15%
of Romanian youth being early school leavers (ESL) and more than 40% of
the population of ESL youth being unemployed (European Commission,
2013), it is easy to understand the impact this outcome of stressors has on
the larger society.

Addressing these Concerns: The Role of School-Family-Community
Partnerships

Family-school-community partnerships provide a systemic, intensive
approach to successfully promote and encourage student achievement with
students from disadvantaged families. There has been demonstrated a strong
correlation between parental involvement and positive academic gains
particularly for disadvantaged students (Delgado-Gaitan, 2001; Moles, 1993).
Parental involvement correlates positively with school completion rates and
school success (National Center for Education Statistics, 2004).  For students
who face stressors and risk factors such as poverty, family stress and lower
levels of education achieved by parents, home-school collaboration is even
more necessary for academic success (Raffaele & Knoff,1999).
Unfortunately, disadvantaged parents are often not involved in family-school-
community partnerships or the academic efforts of their children (Hoover-
Dempsey & Sandler, 1997). This may cause parents to feel disconnected
from their children’s lives and result in parental animosity towards the
education system, rendering home and school conflicting institutions
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(Carasquillo, 1999). This evidence illustrates the need for family-school-
community partnerships to be a specific aspect of the work of school
counselors.

Partnerships: Positive impact and call to profession

The research of Bryan (2003), Keys and Bemak (1998) and others has
confirmed the connection between school-family-community collaborative
efforts and student success. Their findings have concluded that partnerships
developed to ensure connectedness between family, school and community
directly impact a student’s integration of learning and ability to be successful
in school. Partnerships positively impact family-school communication and
help school personnel better understand the stressors facing families in their
community, which in turns helps them to structure educational experiences
accordingly.

Disadvantaged parents and collaborative partnerships

Raffaele and Knoff (1999) explain that partnerships with disadvantaged
parents are unlikely to occur without intensive, intentional planning.
Unfortunately, many barriers exist to the development of effective partnership
plans, including preconceived notions and a lack of knowledge and skills
needed for meaningful interactions between parties involved in the partnership
(Moles, 1993). Oftentimes, school personnel view disadvantaged parents
as unwilling or uninterested in being involved in their children’s education
(Raffaele & Knoff, 1999). Hoover-Dempsey and Sandler (1997) report a
positive relationship between level of privilege and parental involvement,
meaning that as parents are less privileged and thus more disadvantaged,
their level of involvement decreases dramatically. This lack of involvement
by disadvantaged parents fuels the perceptions of school personnel that
these parents are unwilling or uninterested in being involved (Raffaele &
Knoff, 1999).

Unfortunately, the perceptions perpetuated through this vicious cycle may
be erroneous. Rather than being unwilling or uninterested, disadvantaged
parents may instead just be uninformed as to how to navigate the path to
involvement. School counselors can serve as a guide to helping families
learn how to navigate the path to involvement.

Partnerships: The role of the school counselor

Unfortunately, it has remained unclear as to who should be responsible for
developing and implementing these partnerships.  It is my belief that school
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counselors are essential personnel in the development and facilitation of
such partnerships.  School counselors are professionals within the schools
well-equipped to develop and facilitate school-family-partnerships with the
hope of positively impacting student success (Erford, House, & Martin, 2003).
These education professionals, school counselors, are well-positioned to
serve as liaisons, leaders, and participants in school-family-community
partnership efforts. In support of this position, Keys and Bemak (1997) have
called for a redefinition in the role and responsibilities of school counselors
to include a focus on ending professional isolation and increasing involvement
with families and the larger community. The unique position of school
counselors allows these professionals to serve as liaisons between
administrators/school managers, teachers and community members to
create this environment. School counselors are essential personnel in the
realm of school-family-community partnerships, but clear steps are needed
to help school counselors engage disadvantaged families in effective school-
family-community partnerships.

Culturally Inclusive Framework for Partnerships

Previously, I have proposed a framework of seven steps to help school
counselors implement effective family-school-community partnerships. These
steps are:
1. Foster Respect and Culture of Equal Engagement
2. Create a Welcoming Collaborative Climate
3. Identify Cultural Brokers and Community Leaders
4. Plan Intentional, Structured Opportunities to Interact
5. Bolster Investment Through Community Engagement and Reciprocity
6. Reflect on the Success and Effectiveness of Partnership Efforts
7. Use Feedback from All Participants to Strengthen Partnerships

Dotson-Blake, Foster & Gressard, 2009

The first step to develop successful family-school-community partnerships
is to have the school counselor work with school personnel and community
members to develop an expectation that all members will be respected and
actively involved in the partnership. Teachers must respect parents and value
the resources that parents bring to the partnership and the community
members must respect the school and value the school’s efforts to help the
children. Parents and community members must be involved in all stages of
the partnership development, particularly during the planning. During the
planning stage it may be helpful to hold some meetings within the community
so parents and community members feel more comfortable in familiar
settings.
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The second step in the framework is to create a welcoming, collaborative
climate within the school. School professionals must observe their school
setting and determine if it is welcoming to parents. Is it clear how to enter the
school and arrange to speak with teachers or administrators/school
managers? Are signs clear to parents and are staff members friendly and
willing to engage with visitors to the school? These are important concerns
because the first impression a parent gets when entering a school impacts
how comfortable the parent continues to feel in that setting.

The third component of the framework is to identify community leaders and
cultural brokers. For teachers and counselors not from the community
originally, the cultural brokers can help you to better understand the cultural
context and traditions of the community that impact why parents engage in
certain ways or behave in certain ways. The community leaders are the
individuals who hold power in the community and these people can help
school counselors understand the best ways to reach parents, they can
encourage parents to participate in schools and they can help school
counselors identify organizations within the community that may be able to
help provide resources and support.

The fourth and fifth components of the framework may be combined with
the school counselor working collaboratively with community leaders to
identify events and opportunities within the community that will allow parents
and teachers chances to interact with each other and build relationships.
When the community members see the teachers engaged in their community
at community resource fairs or traditional culture days, they understand that
the teachers are invested in their community and when the teachers take an
opportunity to engage in the community, they learn so much about parents
and factors impacting the children. Other easy ways to demonstrate
reciprocity is to hold parent education sessions or workshops in the
community at the sites of major employers or local churches or faith-based
institutions. This makes it easier and more comfortable for parents to attend
and gives teachers a chance to learn more about the community. Additionally
from a practical standpoint, if the event is held in the community and the
school counselor reaches out to community leaders for assistance with
planning and informing parents about the event, much of the advance work
can be done by these community members, freeing the counselor to focus
on other responsibilities.

The sixth and seventh components can also be combined, allowing the school
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counselor to collect feedback from all participants about how effective the
partnership effort was and ways to continue to improve collaboration and
then to use that feedback to strengthen the partnership. These steps are
critically important because without feedback from all participants, it is
impossible to truly gauge how effective the partnership effort ultimately proved
to be. This feedback can be collected through interviews or more easily
through short surveys or feedback forms.

Conclusions

Family-school-community partnerships are critically important for the success
of students from disadvantaged families. These families face a multitude of
stressors that impact how successful the child can be academically and in
the area of career development. The school counselor must determine how
to develop family-school-community partnerships because many families in
any school may present with these extensive needs and if the counselor
works in insolation, without the partnership, it can prove practically impossible
to engage the parents. Working together with community leaders, the school
counselor can come to better understand the stressors impacting the
disadvantaged families in their community and can extend their services
into the community by having their community partners fill helpful roles within
the planning and implementation of efforts to engage parents. Though it
may take time initially to plan and develop these partnerships, the return on
the counselor’s investment in the future can be quite amazing. When a
community works together to help families and children, improved citizen
well-being, increased community engagement, gains in academic success
and a better prepared workforce can be the result.
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CUM INSPIRĂ TEORIA INTELIGENŢELOR MULTIPLE
PROCESUL EDUCAŢIONAL LA NEW CITY SCHOOL1

Thomas Hoerr*

* director New City School, MO, SUA

Rezumat
Metoda narativă foloseşte ca instrument analiza declaraţiilor subiecţilor, care
exprimă, pe de o parte, cunoaşterea pe care aceştia o posedă despre actorii
sociali, relaţiile dintre ei şi despre temele expuse, iar pe de altă parte,
atitudinile lor faţă de actorii sociali sau de funcţiile îndeplinite de aceştia.
Atitudinile sunt exprimate având în vedere contextul experimental: dacă
exprimarea în sine poate aduce atingere poziţiei subiectului, prestigiului său,
sau le poate ameninţa, prin divulgare din partea experimentatorului, apar
reţineri sau exprimări „corecte social“, conducând la modificarea
răspunsurilor. Articolul prezintă modul în care a fost folosită metoda narativă
într-un context specific.
Cuvinte-cheie: metoda narativă, actori sociali, directori de şcoală, agenda şcolii.
Abstract
School counselors face increasingly large caseloads of students and these
students are often dealing with a multitude of stressors related to their family’s
disadvantaged status. Family-school-community partnerships provide an
effective means to engage community members and parents in efforts to
improve the academic success of children and better prepare them to deal
with the stressors of daily life. This article provides information about the
factors impacting disadvantaged families and a framework for family-school-
community partnerships.
Keywords: narrative method, social actors, school principals, school agenda.

Introducere

Titlul prezentării mele, Cum inspiră teoria inteligenţelor multiple procesul
educaţional la New City School,  este relevant dar, de departe, prea limitativ.
Până la urmă, şcolile sunt despre predare şi învăţare. Da, T.I.M. a influenţat
cu siguranţă modul în care noi predăm, nu  e nicio îndoială. Totuşi, a privi
inteligenţele multiple numai prin lentila predării, a pedagogiei, ignoră

1 Comunicare susţinută în data de 22 Aprilie 2003 la American Educational Research
Association Conference, Chicago, Illinois, SUA
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contribuţia mai largă pe care această teorie a avut-o la New City School.
Faptul că am adoptat T.I.M. a schimbat modul în care predăm, dar totodată
a schimbat şi maniera în care evaluăm, în care lucrăm ca o echipă şi în care
comunicăm cu părinţii elevilor noştri. Pentru noi, T.I.M este mai mult decât o
teorie asupra inteligenţei.A devenit o filosofie a educaţiei cu implicaţii pentru
profesori, manageri, elevi şi părinţii acestora.

Istoric

New City School este o şcoală particulară, independentă din oraşul St. Louis
care a fost înfiinţată în 1969. Avem în total 385 de elevi, de la vârsta de 3 ani
şi până în clasa a VI-a. Deşi suntem cunoscuţi în anumite cercuri pentru
faptul că implementăm T.I.M., înainte de a lucra cu inteligenţele multiple
eram şi încă suntem apreciaţi pentru modul în care noi valorizăm diversitatea
umană. Suntem mai diverşi decât majoritatea şcolilor particulare şi decât
multe şcoli publice: 32-35% dintre elevii noştri sunt de culoare şi 28-30%
dintre toţi elevii, independent de culoare, primesc burse sociale. Diversitatea
– a ajuta elevii să înveţe să respecte, să aprecieze şi să lucreze unul cu
celălalt – este parte integrantă din curriculum-ul nostru. Unul dintre cele mai
frumoase complimente pe care le primim de la cei care ne vizitează este
acela că „aceasta nu arată ca o şcoală privată“.

Dar New City este o şcoală privată, totuşi. Ne bazăm pe o misiune. Avem
avantajul flexibilităţii în cadrul curriculum-ului şi al şcolii. Cu siguranţă că
avem un avantaj prin aceea că familiile noastre, indiferent de circumstanţele
economice sau de orice altă variabilă, valorizează educaţia; copiii vin la noi
pregătiţi să înveţe. Toţi aceşti factori fac „mai uşoară“ implementarea T.I.M.
Într-adevăr, ei ar face mai uşoară implementarea a aproape orice.

Totuşi, pentru a fi oneşti, trebuie să subliniem că, tocmai pentru că suntem
o şcoală independentă, avem pe umeri o responsabilitate uriaşă: în fiecare
an, familiile noastre decid dacă vor mai plăti sau nu mii de dolari ca să-şi
trimită copiii la New City School. Noi înmatriculăm elevi din 48 de cartiere şi
multe dintre acestea au în apropiere şcoli publice foarte bune. Atunci când
părinţii care locuiesc într-o zonă cu şcoli bune plătesc atât de mulţi bani
pentru taxa la şcoala privată, în mod inevitabil ridică ştacheta aşteptărilor.
După aceea, atunci când elevii termină clasa a VI-a, ei trebuie să aplice
pentru şcoli secundare (dintre care niciuna nu crede în T.I.M.) . Pentru a afla
dacă vor fi sau nu acceptaţi la aceste şcoli, elevii trebuie să dea examene
competitive, standardizate şi să susţină interviuri.
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Astăzi, T.I.M. este prezentă în fiecare dintre clasele noastre şi totodată în
modul în care corpul profesoral lucrează împreună şi în felul în care
comunicăm cu părinţii elevilor noştri. Profesorii noştri au scris două cărţi,
Sărbătorind Inteligenţele multiple şi Reuşind cu Inteligenţele multiple şi au
găzduit patru conferinţe T.I.M. În ultimii 7-8 ani, peste 700 de dascăli ne-au
vizitat în fiecare an. (O carte scrisă de mine, Becoming A Multiple Intelligences
School a fost tradusă în franceză şi chineză, două ediţii şi în prezent scriu o
carte intitulată Dezvoltarea Inteligenţelor multiple, pentru o editură chineză.)

Preocuparea noastră pentru Inteligenţele multiple – folosesc acest cuvânt
pentru a exprima faptul că e o călătorie care continuă , după 15 ani, încă n-am
ajuns „acolo“ – a început în 1988. La acea vreme, am citit cartea lui Howard
Gardner, Cadrele mentale. Teoria inteligenţelor multiple  şi, precum Pat
Bolanos, am fost captivat imediat de implicaţiile pe care această teorie le-ar
fi putut avea pentru şcoala mea, New City School. Îmi amintesc că, după ce
am citit această carte, mi-a fost clar că Gardner demonstra că există multe
modalităţi diferite de a învăţa. Desigur, această credinţă este atractivă pentru
orice educator care este preocupat de dezvoltarea elevului. De fapt, pe
măsură ce mă gândeam mai mult la implicaţiile pentru inteligenţele multiple,
am fost frapat de trei implicaţii ce păreau să emane din gândirea lui Gardner:
1. Există multe moduri diferite de a învăţa;
2. Artele sunt importante;
3. Este mai important cine eşti decât ceea ce ştii.

Mi-am împărtăşit entuziasmul colegilor şi i-am întrebat dacă era cineva
interesat să participe voluntar la întâlniri după program sau în vacanţa de
vară pentru a citi cartea. Am suficientă experienţă în domeniul educaţiei
pentru a şti că pentru ca o schimbare să se producă, ea nu se poate ordona
de sus ; schimbarea adevărată are loc pentru că cei care o implementează
sunt de asemenea parte a design-ului. Această abordare este consumatoare
de timp, dezordonată, ineficientă şi adesea frustrantă. Dar este şi eficientă.

Aproximativ o treime dintre profesorii mei, 13 la număr, au ales să facă
parte dintr-un grup, pe care l-am numit Comitetul pentru Talent, care urma
să analizeze capitol după capitol din Cadrele mentale. Echipe de profesori,
împărţiţi câte doi, au predat conţinutul fiecărui capitol restului grupului. Am
început în aprilie 1988 şi credeam că vom termina la sfârşitul lui iunie.
Comitetul pentru Talent a durat 2 ani. El a condus la apariţia Comitetului
pentru Comunicarea cu Părinţii, a Comitetului de Evaluare, a Comitetului
pentru Portofoliu, a Comitetelor MI-Push şi  MI-Pull, a Comitetului Naturalist
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şi în prezent a Comitetului pentru Spaţiu, un grup de părinţi şi profesori care
elaborează design-ul şi arhitectura unei Biblioteci pentru Inteligenţele Multiple
de două etaje în clădirea gimnaziului de nord.

T.I.M. la New City School

În esenţă, a recunoaşte T.I.M. înseamnă a realiza că elevii învaţă în moduri
diferite. Profesorii care înţeleg aceasta încearcă să ofere copiilor oportunităţi
pentru a învăţa folosind o paletă de inteligenţe. Aceşti profesori lucrează
pentru a dezvolta curriculum-ul având în minte punctele tari ale elevilor lor.
Folosirea T.I.M. nu înseamnă să cobori nivelul de expectanţe, să viciezi
curriculum-ul sau să-i laşi pe elevi să treacă prin şcoală fără să înveţe să
citească, să scrie şi să calculeze. « Abilităţile lor academice“ sunt importante
şi noi avem responsabilitatea de a-l ajuta pe fiecare copil să le stăpânească
foarte bine, însă abilităţile academice nu sunt suma şi nu reprezintă exclusiv
ceea ce ar trebui noi să predăm sau ceea ce pot elevii să înveţe.

Acestea fiind spuse, T.I.M. se referă la diferite tipuri de inteligenţe, diferite
modalităţi de a rezolva probleme. Profesorii buni au lucrat mereu pornind de
la nevoile elevilor lor, s-au gândit întotdeauna la modalităţi prin care să
ajusteze curriculum-ul şi să-i ajute pe elevi să înveţe. O parte a dilemei cu
care se confruntă dascălii tradiţionali este prezentată  mai jos :

Ce este o problemă?

Unele probleme se lasă rezolvate folosind inteligenţa academică. Acestea
se întâlnesc în mod tipic în şcoli:
32 X 8 = ____
Capitala statului North Dakota este ____________.
săgeată: tolbă de săgeţi = ____ : toc de pistol
Şapte bărbaţi sapă cu o viteză de 3 metri cubi pe oră, cât le va lua ca să
sape o groapă cu o adâncime de 100 metri cubi?
Scrieţi un paragraf care aduce argumente împotriva purtării obligatorii a
căştii pentru biciclişti.
Alte probleme au soluţii de rezolvare care nu fac apel la inteligenţa scolastică.
Mary şi John se luptă pentru supremaţie într-un grup şi conflictul lor afectează
productivitatea grupului. Cum poate fi rezolvată această problemă?
Cum se poate folosi un kilogram de plastilină pentru a ilustra mişcarea?
În ce mod poate mişcarea să exprime pasiune sau frică?
Cum anume am putea să-i cinstim pe care au murit într-un război într-un
mod foarte personal şi demn ?
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Cum am putea să supravieţuim în natură fără facilităţile lumii moderne ?
Cum ai putea să te organizezi astfel ca să ai şi succes în muncă şi să ai şi
timp liber?
Cum poţi să te orientezi într-un oraş străin?
Cum poţi dezvolta o relaţie semnificativă cu o altă persoană?
Cum ai putea folosi uleiuri şi o pânză sau creioane şi hârtie pentru a exprima
emoţie?
Cum poţi folosi muzica pentru a te relaxa? Pentru a fi mai productiv?
Cum poţi să foloseşti maşina de tuns iarba sau să-ţi programezi casetofonul
să înregistreze ?
Cum te poţi înţelege cu un şef dificil?
Cum poţi lucra cu alte persoane diferite ca rasă, religie sau etnie?

Multe dintre problemele de mai sus sunt probleme din lumea reală. Cu alte
cuvinte, calitatea vieţii poate fi foarte mult afectată de cât de bine reuşim să
rezolvăm aceste probleme. Însă mult prea des ele nu sunt amintite deloc în
şcoală. Dascălii se concentrează doar pe inteligenţele scolastice, acele
măsurători înalt fidele, deşi mai puţin valide, care sunt evaluate şi numărate
uşor şi care conţin majoritatea a ceea ce apare la testele standardizate.

Două aspecte despre aceste probleme merită discutate. Mai întâi, aşa după
cum arată Gardner în „Cadrele mentale“, soluţia la majoritatea problemelor
lumii reale necesită o combinaţie a inteligenţelor (într-adevăr, a decide pe
care inteligenţă anume să o foloseşti este, în sine, un proces de rezolvare
de probleme). În al doilea rând, problemele cele mai semnificative  în
determinarea calităţii vieţii noastre sunt cele care fac apel la abilităţi din
sfera inteligenţelor personale pentru soluţionarea lor.

T.I.M. în clasă

T.I.M. este folosită în clasele din şcoala noastră în 3 modalităţi primare: prin
instruire în centre (bazate pe curriculum şi bazate pe inteligenţe) şi în
mecanismele noastre de evaluare.

T.I.M. este folosită în instruire prin faptul că profesorii folosesc mai multe
tipuri de inteligenţe în prezentarea informaţiilor. Cuvântul cheie este „mai
multe“; adică, abilităţile şi informaţia sunt abordate din perspective diferite,
folosind diferite tipuri de inteligenţe. În plus faţă de citirea şi scrierea
tradiţionale, elevii care studiază Războiul Civil, de exemplu, ar putea să
privească fotografiile lui Matthew Brady sau portrete din acea perioadă pentru
a înţelege cum era viaţa atunci şi ce era valorizat. La fel, elevii care învaţă
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structura plantelor le-ar putea modela din plastilină sau ar putea deveni plante
prin deghizarea lor de către alţi colegi care i-ar acoperi cu hârtie.  Tema
despre expansiunea către vest ar putea fi predată prin interpretarea de
cântece din acea perioadă. Iar elevii care studiază proporţiile, îşi pot pune
corpurile lor în forme de bizoni în mărime naturală, confecţionate din bandă
adezivă şi lipite pe podea. Această listă e nesfârşită şi,  în fiecare caz, folosirea
inteligenţelor non-academice le oferă elevilor modalităţi diferite de a învăţa
şi de a arăta ceea ce ştiu. Noi permitem posibilitatea alegerii, dând elevilor
ocazia de a-şi folosi inteligenţele dominante, dar totodată le cerem elevilor
să se ramifice şi să folosească şi inteligenţe cu care se simt mai puţin
confortabil. Atunci când scriu rapoarte de cercetare, elevii trebuie să-şi
folosească adesea cel puţin patru tipuri deinteligenţe.

Centrele îi permit profesorului să împartă curriculum-ul în unităţi mai mici,
oferind posibilitatea elevilor de a lucra în propriul lor ritm şi la propriul lor
nivel. Centrele de învăţare bazate pe  curriculum folosesc o inteligenţă
specifică pentru a înţelege sau a aborda o abilitate. Ele sunt în general pe
termen scurt şi abordează un aspect particular din curriculum prin oferirea
de oportunităţi pentru întărirea, extinderea şi/sau evaluarea elevilor. Centrele
de învăţare bazate pe inteligenţe sunt menite să permită elevului să se
preocupe de unele dintre abilităţile sale legate de o anumită inteligenţă.
Diferite de centrele descrise anterior deoarece ele nu sunt legate de niciun
scop specific curricular, intenţia lor e de a-i ajuta pe elevi să.şi dezvolte
inteligenţa specifică. Atunci când aceste centre sunt folosite, profesorii
realizează centre pentru toate tipurile de inteligenţe, fiecare conţinând multe
activităţi diferite.

Un tip diferit de centru este Grădina noastră Centenară. Ocupând o suprafaţă
de un acru din terenul nostru de joacă, Grădina include un pârâu, cutii pentru
plantat, copaci, o varietate de plante şi o păşune, pietre mari pe care poţi să
te aşezi, bănci şi un pavilion. Pentru unii dintre elevii noştri de la oraş, cadrul
natural e ceva ce se vede doar la TV sau în filme. Ca urmare, e probabil că
inteligenţa lor naturalistă nu se poate dezvolta. Prin crearea unei grădini şi
prin încorporarea de aspecte ale inteligenţei naturaliste în cadrul curriculum-
ului nostru, noi sperăm să schimbăm această stare de fapte. În acest spaţiu,
copiii nu doar că îşi folosesc inteligenţa lor naturalistă pentru a săpa, a explora
şi a observa plante şi a planta; ei folosesc de asemenea alte inteligenţe
pentru a desena, a citi, a interpreta sau a reflecta în timp ce se află în Grădina
Seculară. (Am descoperit că unii elevi se descurcă mai bine la aproape
toate sarcinile într-un cadru natural).
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Realizarea de proiecte, expoziţii şi prezentări (PEP) conferă o componentă
de performanţă Inteligenţelor multiple. Fie că vrem să o recunoaştem sau
nu, realitatea e că evaluarea influenţează curriculum-ul, de exemplu modul
cum măsurăm determină ceea ce măsurăm şi ce valorizăm. Aceasta
înseamnă că a reflecta asupra instrumentelor de evaluare e un factor esenţial
pentru a ne asigura că T.I.M. este sprijinită.  La fiecare nivel, studiile se
termină cu un PEP. Preşcolarii noştri creează corpuri în mărime naturală
(completate cu „inimi“ care generează aer care umflă „plămânii“) pentru a
demonstra că au înţeles sistemele corpului uman. Copiii de clasa a treia
construiesc diorame pentru a ilustra viaţa tribului de Indieni americani pe
care l-au studiat. Elevii de clasa a patra îşi arată cunoştinţele lor despre
genul biografic prin aceea că se transformă în oamenii faimoşi pe care i-au
studiat în Muzeul nostru Viu.

Elevii îşi folosesc inteligenţele în împărtăşirea a ceea ce ştiu în faţa unei
audienţe largi şi uneori necunoscută. Pregătirea pentru o audienţă
„necunoscută“, fie ea alcătuită din elevi de la alte clase sau adulţi, ridică
puţin miza şi îi încurajează pe elevi să fie clari atât în modul de a gândi, cât
şi în cel de prezentare.  Portofoliul de seară, organizat în timpul primăverii,
reprezintă un timp în care elevii şi părinţii se adună pentru a reflecta asupra
progresului copilului din timpul anului. Pe lângă aceste utilizări la clasă, T.I.M.
se regăseşte în Programul nostru (After School) şi, de asemenea, în taberele
din vacanţele de primăvară, vară şi iarnă.

Profesorii noştri cresc şi ei cu T.I.M.

Munca noastră cu T.I.M. a avut beneficii pentru toată lumea. Câştigurile
iniţiale au rezultat din dialogul care a avut loc între profesori. Citirea cărţii
Cadrele mentale şi apoi discutarea modului cum T.I.M. ar putea fi folosită
în clase a constituit o experienţă însufleţitoare. Cu trecerea anilor,
discuţiile s-au îmbogăţit atât în conţinut, cât şi în implicare. Aceste conversaţii
şi colaborarea – profesorii învăţând cu şi unul de la celălalt- sunt ceea ce
Roland Barth a anticipat atunci când a vorbit despre colegialitatea profesorilor
în cartea sa, Îmbunătăţind şcolile din interior. Profesorii noştri găsesc că
utilizarea T.I.M. le extinde rolul; ei devin mult mai mult decât simpli profesori
care livrează conţinut. Ei devin specialişti de instrucţie, creează unităţi de
învăţare şi concep instrumente de evaluare. Aceste tipuri de contraste sunt
prezentate mai jos.
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Într-o clasă tradiţională Într-o clasă tradiţională
Elevii cu inteligenţe
academice înalte sunt
deştepţi, iar ceilalţi copii nu
sunt

Elevii cu inteligenţe academice
înalte sunt deştepţi, iar ceilalţi
copii nu sunt

Profesorii creează o ierarhie
a intelectului

Profesorii creează o ierarhie a
intelectului

Ora e centrată pe curriculum Ora e centrată pe curriculum
Profesorii îi ajută pe elevi să
achiziţioneze informaţii şi
fapte

Profesorii îi ajută pe elevi să
achiziţioneze informaţii şi fapte

Accentual este pus pe
inteligenţele academice

Accentual este pus pe inteligenţele
academice

Profesorii lucrează din cărţi Profesorii lucrează din cărţi
Profesorii îi evaluează pe
elevi prin metode
„obiective“ creion- hârtie

Profesorii îi evaluează pe elevi prin
metode „obiective“ creion- hârtie

Profesorii închid uşa clasei
şi lucrează în izolare

Profesorii închid uşa clasei şi
lucrează în izolare

T.I.M. este despre Optimism. Şi  Profesionalism.

Rezultatul

Elevii şcolii New City School reuşesc la teste, după cum e firesc. Ei se
clasează mult deasupra nivelului lor de studiu la testele standardizate, cum
e firesc. Dar acesta este doar începutul. Feedback-ul pe care îl primim de la
şcolile gimnaziale/secundare pe care ei merg să le urmeze apoi sunt extrem
de pozitive.  Din fiecare sursă auzim că absolvenţilor noştri le place şcoala,
că ocupă poziţii de leadership în cadrul comunităţilor lor şcolare, că ei caută
probleme complexe şi se înscriu la opţionale pentru credite în plus, că se
cunosc pe ei înşişi în calitate de persoane care învaţă. Desigur, acestea nu
sunt exclusiv datorită T.I.M.. Însă rolul jucat de T.I.M. în succesul obţinut de
elevii noştri nu poate fi neglijat. Elevii noştri se percep pe ei înşişi ca şcolari,
ca persoane care învaţă. Pentru ei, a învăţa nu e ceva ce ei fac; ei sunt
persoane care învaţă.
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Părinţii elevilor noştri recunosc aceasta (aşa cum fac părinţii prospectivi).
Şcoala noastră are reputaţia unei şcoli în care nu doar că elevii învaţă foarte
multe, ci  le şi place să înveţe, o combinaţie puternică. Când centrarea
noastră pe inteligenţele personale se adaugă acestei formule, mă simt foarte
încrezător că noi îi pregătim pe elevii noştri pentru o lume nesigură în care
singura constantă va fi schimbarea.

Viitorul T.I.M. la New City School

Călătoria noastră T.I.M. nu s-a încheiat încă. După 15 ani încă ne luptăm cu
echilibrarea abilităţilor academice cu experienţele T.I.M.. Ştim valoarea PEP,
dar mai ştim şi că trebuie să administrăm teste standardizate pentru a ne
ajuta elevii să se pregătească pentru viaţa după New City School. Deşi T.I.M.
este un instrument puternic pentru profesori, ea este un instrument care le
cere creativitate semnificativă şi efort . Cei cincisprezece ani de experienţă
nu au diminuat provocarea pe care IM o adresează profesorilor.

Un lucru care face ca New City să se distingă de alte şcoli care
implementează T.I.M. este accentul pus pe inteligenţele personale. În
discuţiile noastre iniţiale despre T.I.M. , am înţeles rapid că inteligenţele
personale sunt cele mai importante. Ulterior, această credinţă a dobândit
sprijin prin scrierile lui Daniel Goleman, între alţii. Astăzi, cincisprezece ani
mai târziu, această credinţă nu s-a modificat. Noi includem inteligenţele
personale în tot ceea ce facem. Reflecţiile elevilor reprezintă o parte integrală
a lecţiilor noastre, iar colaborarea şi lucrul în echipă sunt ambele implicite şi
explicite în modul în care elevii lucrează şi învaţă.

Privind în viitor, consider că avem nevoie să dăm mai multă consideraţie
noţiunii de „inteligenţă distribuită.“ Deşi conceptual diferită faţă de cele opt
inteligenţe, termenul implică rezolvare de probleme ce rezultă din folosirea
resurselor persoanei. Pe când acesta a fost mereu un lucru important, de la
citirea de simboluri pe un perete de peşteră la previzionarea vremii în funcţie
de nori, avansul tehnologiei înseamnă că inteligenţa distribuită va fi tot mai
valoroasă în viitor. Avem nevoie să ne gândim în mod conştient cum ne
putem ajuta elevii să profite de ceea ce se află în mediul lor.

Traducere: Sanda Bordei, profesor consilier,
Colegiul „Henri Coandă“ Bacău,

consilierehcoandabc@gmail.com
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Rezumat
Lucrarea noastră porneşte de la prezentarea şi analiza principalelor
documente elaborate în cadrul Uniunii Europene (UE) şi de către autorităţile
române, care au în vedere introducerea unor noi sisteme de guvernanţă în
statele membre. Documentele elaborate în cadrul Preşedinţiei, Guvernului,
Parlamentului şi Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
(MECTS) furnizează direcţii pentru introducerea unor noi sisteme de
guvernanţă în România, în acord cu descentralizarea sistemului de educaţie.
Noi am identificat o serie de diferenţe între judeţe în ceea ce priveşte
implementarea politicilor de descentralizare, atât în domeniul profesional,
cât şi în cel administrativ. Pe lângă potenţialul de dezvoltare adus de
diversitate, aceste diferenţe pot fi sursa unor conflicte instituţionale şi sociale
şi de aceea, pe de-o parte, ar trebui identificate şi promovate o serie de
principii solide şi de bune practici în privinţa cooperării dintre inspectoratele
şcolare şi şcolile subordonate lor, şi, pe de altă parte, între autorităţile locale,
primari şi consiliile locale.
Cuvinte-cheie: guvernanţă, Uniunea Europeană, învăţământ preuniversitar,
descentralizare.
Abstract
Our paper starts from the presentation and analysis of the main documents
drawn up by the European Union (EU) and Romanian authorities, aimed at
introducing new systems of governance in the Member States. Documents
drawn up by the Presidency, Government, Parliament and Ministry of National
Education (MNE) provide directions for the introduction of new systems of
governance in Romania, in line with the decentralization of the educational
system. We identified a lot of differences between administrative-territorial
units in the implementation of decentralization policies, both on the
professional and administration areas. In addition to the development potential
that brings diversity, these differences may be the source of institutional and
societal conflicts, therefore should be identified and promoted a series of
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sound principles and best practices on cooperation between school
inspectorates and school institutions subordinated to them, on the one hand,
and local authorities, mayors, local councils, county councils, on the other
hand.
Keywords: governance, European Union, pre-university education,
decentralization.

1. Necesitatea introducerii unor noi sisteme de guvernanţă

Lucrarea noastră porneşte de la prezentarea şi analiza principalelor
documente elaborate de UE şi autorităţile române care vizează introducerea
unor noi sisteme de guvernanţă în statele membre. Documentele elaborate
de Preşedinţia României, Guvern, Parlament şi MECTS prevăd introducerea
unor noi sisteme de guvernanţă în România, în paralel cu descentralizarea
sistemului educaţional. Lucrarea porneşte de la constatarea că, în momentul
actual, se înregistrează  diferenţe mari de la o unitate administrativ-teritorială
la alta în aplicarea politicilor de descentralizare, atât pe orizontala
profesională, cât şi pe verticala administrativă. Pe lângă potenţialul de
dezvoltare pe care îl aduce diversitatea, aceste diferenţe pot să fie şi sursa
unor conflicte interinstituţionale şi societale, din această cauză ar trebui
identificate şi promovate o serie de principii solide şi bune practici privind
cooperarea dintre inspectoratele şcolare şi instituţiile şcolare subordonate
acestora, pe de-o parte, şi autorităţile locale - primari, consilii locale, consilii
judeţene – pe de altă parte. În acest sens, proiectul va cuprinde patru module
de formare pentru personalul managerial de la nivelul inspectoratelor şcolare
şi al unităţilor de învăţământ, precum şi pentru autorităţilele locale. De
asemenea, deoarece în zona de informare publică, în mass media şi chiar
la nivel de experţi există abordări contradictorii, incoerenţe şi confuzii
conceptuale în privinţa descentralizării sistemului educaţional şi deoarece
mesajele publice a căror temă centrală este descentralizarea învăţământului
au nevoie de un suport conceptual, ideatic şi paradigmatic destinat să
faciliteze înţelegerea procesului respectiv la nivel social, rolul studiului nostru
va fi şi unul de sistematizare şi clarificare conceptuală.

Dezbaterile de până acum privind descentralizarea pot fi grupate în două
categorii: în prima, includem propunerile de politici publice însoţite de
argumentarea privind necesitarea şi utilitatea implementării măsurilor de
descentralizare, iar în a doua, luările de poziţie care, susţinând existenţa
unor riscuri mari în cazul introducerii descentralizării şi invocând inadecvarea
măsurilor luate sau preconizate la contextul cultural şi economic românesc,
se constituie într-un demers de demonizare şi de negare a însăşi necesităţii
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descentralizării. Acestea din urmă par sechele ale unei mentalităţi centraliste:
în ţările în care statul a avut o esenţă raţional-birocratică (fiind considerat
garant al existenţei naţiunii), toate iniţiativele de descentralizare au fost
percepute ca atacând acest principiu. În consecinţă, studiul nostru va
evidenţia aspectele privind fundamentarea, experimentarea şi punerea în
practică a elementelor de schimbare în direcţia introducerii unor noi sisteme
de guvernanţă, descentralizării şi deconcentrării. În acest sens, considerăm
că sunt absolut necesare o serie de experimente probative la nivel financiar
şi managerial destinate să ajute la identificarea atât a riscurilor implicate,
cât  şi a beneficiilor care ar putea rezulta în urma introducerii noilor sisteme
de guvernanţă şi a descentralizării.

Funcţiile administraţiei învăţământului sunt distribuite în acest moment între
nivelul local, judeţean şi regional al administraţiei publice şi palierele naţional,
judeţean şi local ale sistemului de învăţământ preuniversitar. Aşa cum sunt
definite în această etapă, funcţiile administraţiei locale şi judeţene sunt
preponderent centrate pe finanţarea şi administrarea curentă a fondurilor şi
investiţiilor şi mai puţin sau deloc orientate spre stabilirea priorităţilor, spre
formularea politicilor publice şi spre implementarea programelor
educaţionale.

Deocamdată, cadrul legal atât cel privind reformele din administraţia publică,
cât şi cel din educaţie este în continuă schimbare şi va mai trece ceva timp
până când vom putea constata dacă există sau nu premisele atingerii
obiectivelor pentru descentralizarea în educaţie. Abordarea noastră deschide
perspectiva evaluării coerenţei strategiilor, politicilor şi a măsurilor noi care
se vor aplica în perioada imediat următoare şi, mai ales, a coerenţei dintre
scop şi mijloace, la nivelul funcţionalităţii sistemelor nou concepute.

Forţate de criza economică, guvernele ţărilor dezvoltate au ajuns la concluzia
că e cazul să reducă atribuţiile statului pentru a realiza economii mai mari în
cheltuirea banului public şi pentru a îmbunătăţi eficienţa în ceea ce priveşte
managementul resurselor guvernamentale, în acelaşi timp, s-a constatat
că este necesar să se reafirme controlul politic asupra aparatului de stat.
Odată cu expansiunea neoliberalismului, birocraţia s-a dezvoltat pe o scară
nemaiîntâlnită în democraţiile occidentale. Politizarea eşaloanelor superioare
ale aparatului de stat a căpătat astfel o amploare şi mai mare. Reafirmarea
controlului politic asupra aparatului de stat trebuie să servească unui scop
care este câteodată explicit, însă cel mai adesea este implicit, şi anume,
diminuarea puterii grupurilor de interes.
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O altă dimensiune a noului tip de management al treburilor publice  presupune
reconfigurarea structurilor guvernamentale. În anii ‘80, puterea asupra
deciziilor strategice, în special asupra cheltuielilor bugetare, a devenit
inexorabil concentrată la centru, adică în birourile preşedintelui, primului
ministru şi ministrului de finanţe. Pe de altă parte, autoritatea în ceea ce
priveşte luarea deciziilor în privinţa managementului operaţiunilor
guvernamentale a fost treptat delegată, deregulată şi descentralizată tot
mai mult. Acest paradox al simultaneităţii centralizării şi descentralizării în
structurile guvernamentale a constituit trăsătura fundamentală a noului
management al treburilor publice. Factorii politici de decizie au stabilit un
control mai mare asupra aparatului de stat deoarece nu au încredere în
„mandarinii“ care conduc serviciile publice şi, în acelaşi timp, au împuternicit
agenţiile birocratice să conducă afacerile guvernamentale. Astfel a apărut
pluralismul în sistemele politice care au fost multă vreme conduse de partide
puternice, aranjamente corporatiste sau metode consensuale de luare a
deciziei în ceea ce priveşte treburile publice. Au fost elaborate o serie de
legi, au fost înfiinţate noi structuri şi s-au cristalizat o serie de aşteptări ale
opiniei publice, care împreună au constrâns elitele politice să-şi diminueze
modul discreţionar de exercitare a puterii şi să reducă supremaţia corpurilor
legislative. Continuarea democratizării praxisului politic va avea drept rezultat
înţelegerea suveranităţii populare care acum constrânge elitele politice să
modifice Constituţia. Astăzi în UE se vorbeşte tot mai insistent de introducerea
unor noi modele de guvernanţă ca alternativă la acţiunea guvernamentală,
care ar viza distribuirea şi redistribuirea puterii în spaţiul public printr-o
negociere/renegociere a autorităţii şi o abordare deschisă a deciziei în reţele
de tip partenerial: parteneriate sociale (guvern – patronat – sindicate),
parteneriat public – privat (structuri de stat – mediul de afaceri) sau parteneriat
civic (autorităţi publice– societate civilă).

Cele patru schimbări mari care afectează societatea contemporană (Dowbor,
1998, p 30) sunt următoarele: progresul tehnologic, internalizarea
(globalizarea n.n.), urbanizarea şi polarizarea. Ca reacţie la aceste provocări,
politologii au elaborat conceptul de „guvernanţă“ care desemnează noi forme
de guvernare care sunt alternative la statul unic caracterizat prin suveranitatea
Parlamentului, puteri decizionale acordate guvernului şi răspundere
ministerială directă şi la modelul tradiţional al democraţiei reprezentative.
Apariţia acestui nou concept se datorează dinamicii şi complexităţii societăţii
de tip global, în care există zone de influenţă interorganizaţionale,
suprastatale şi transnaţionale. Guvernanţa este văzută ca o alternativă la
acţiunea guvernamentală clasică, ea vizează redistribuirea puterii în spaţiul
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public prin renegocierea autorităţii şi luarea deciziilor în reţele parteneriale:
parteneriate sociale (guvern – patronat – sindicate), parteneriat public –
privat (structuri de stat – mediul de afaceri) sau parteneriat civic (autorităţi
publice – societate civilă). Totodată, guvernanţa oferă posibilitatea gestionării
acţiunii colective fără intervenţia statului, implicării instituţiilor şi actorilor care
nu aparţin sferei guvernamentale, implicării reţelelor de actori autohtoni,
mai ales a societăţii civile, oamenilor de afaceri şi deţinătorilor de interese
(“stakeholders”). March şi Olsen (1995, p.6) dau o definiţie mai largă a
conceptului: „Guvernanţa este contextul în care se produce acţiunea
cetăţenilor şi a guvernanţilor, în care se implementează politicile publice şi
unde se exprimă identităţile şi instituţiile civile“, în timp ce Nugent (1999, p.
12) defineşte minimal guvernanţa ca „...activitate operaţională de elaborare
a politicilor publice în care guvernul îşi implică partenerii sociali“. Boyer (1990,
p. 51) susţine că societatea contemporană se mişcă de la guvernare către
guvernanţă pe care o defineşte ca fiind „...acţiunea guvernului plus
interacţiunea ei cu partenerii non-guvernamentali în procesul de guvernare,
adică în relaţia lor colectivă cu economia şi politicile publice“.

În Anglia s-a vorbit în anii ‘80 de un nou tip de management şi de guvernanţă
corporatistă, ceea ce a semnalat o nouă abordare în ceea ce priveşte
conducerea întreprinderilor publice şi private, este vorba de abordarea axată
pe interacţiunea sinergică a acţionarilor, a directorilor, a angajaţilor, un
management care corelează acţiunea diferiţilor factori umani şi materiali
dintr-o întreprindere de orice natură (industrială, financiară, culturală,
educaţională etc.), în vederea succesului acesteia în atingerea scopurilor
pe care şi le-a propus.

Cartea Albă a Guvernanţei Europene propune negocierea colectivă a deciziei
şi fundamentează o nouă perspectivă asupra puterii, o dispersare a autorităţii
publice prin reţele interactive şi se bazează pe gestionarea acţiunii colective
fără intervenţia obligatorie a statelor membre, implicarea instituţiilor şi a
actorilor care nu aparţin sferei guvernelor, implicarea reţelelor de actori
autohtoni, mai ales a societăţii civile, a mediului de afaceri şi a beneficiarilor.

Guvernanţa e un termen confuz şi adesea e confundată cu „guvernare“,
„management“, „administraţie“ sau „legislaţie“. Guvernanţa înseamnă
ansamblul regulilor (sistemelor de reguli) ce structurează o comunitate şi se
lasă reperate în limbaj, obiceiuri, coduri de comportament, norme, legi şi
instituţii (Uniunea Europeană, Cartea Albă a Comitetului Regiunilor privind
guvernanţa pe mai multe niveluri, 2009). Diferenţa dintre guvernare şi
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guvernanţă nu este doar o modificare de termeni, de limbaj, ci şi o schimbare
de optică culturală: membrii comunităţii nu mai sunt socotiţi simplu obiect al
aplicării deciziilor şi măsurilor administrative, ci participanţi, măcar până la
un punct, la decizii şi condiţionează, prin reprezentanţi, direct sau indirect,
deciziile. În orice caz, concepţia oarecum autoritară legată de guvernare a
fost înlocuită cu concepţia mai curând funcţionalistă legată de guvernanţă.

Într-un studiu recent UNESCO (2008) se  precizează faptul că guvernanţa
nu este un concept abstract pentru că afectează modul în care copiii au
acces la şcoli bine dotate care corespund nevoilor locale. Se referă, de
asemenea, la modul în care profesorii sunt pregătiţi şi motivaţi, la modul în
care ei şi şcoala răspund în faţa comunităţii şi părinţilor pentru rezultatele
învăţării. Guvernanţa în educaţie se referă la modul în care sunt formulate
politicile, sunt identificate priorităţile, alocate resursele şi sunt implementate
şi monitorizate reformele.

În ultimii 30 de ani, în multe ţări europene pot fi exemplificate măsuri de
descentralizare  în cadrul serviciilor educaţionale. Deciziile respective variază
mult în ce priveşte aria responsabilităţilor ce au fost delegate, partea din
resursele totale ce au fost delegate şcolilor spre gestiune, tipul de autoritate
ce realizează această gestiune şi modul în care bunurile şi serviciile
funcţionale sunt achiziţionate.  Această autoritate poate fi legată de personalul
şcolii, bunurile şi serviciile necesare funcţionării sau investiţii. Putem realiza
o primă distincţie între transferul de responsabilitate dintre autorităţile publice
de nivel naţional şi local şi transferul dintre autorităţile publice, de orice tip,
şi şcoli. Tipul de gestiune a deciziilor cunoscut sub numele de “school based
management” s-a bucurat de atenţie în multe reforme educaţionale, dar nu
este un panaceu universal şi nu întotdeauna a condus la rezultatul dorit:
îmbunătăţirea activităţii profesorilor, creşterea gradului de cooperare între
aceştia şi o atenţie sporită acordată elevilor. Totuşi, în toate situaţiile, a existat
o schemă de delegare financiară şi de transfer a autorităţii decizionale privind
cheltuirea  fondurilor, precum şi formule de finanţare care au căpătat o
complexitate din ce în ce mai mare, fiind aplicate de structuri specializate
de personal.
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Diferite tipuri de transfer de responsabilitate dintre
autoritatea centrală şi autorităţile locale

Fiecare tip de transfer de responsabilităţi poate fi analizat folosind următorul
model:

2. Reformele din România şi din  ţările est-europene

După înlăturarea regimurilor comuniste, multe ţări din Europa centrală şi de
est au început un proces de reformă a structurilor statului, multe din aceste
procese fiind neterminate sau distorsionate; în cadrul proceselor de
restructurare au fost incluse tentative, încercări şi unele reuşite în redefinirea
rolurilor diferitelor nivele de decizie şi de guvernare. Majoritatea ţărilor din
zonă au început, în ritmuri diferite şi cu amploare şi impact variate,
descentralizarea responsabilităţilor privind furnizarea serviciilor educaţionale
la nivele inferioare ale administraţiei statului.

În România, măsurile de descentralizare, iniţiate în sistemul de învăţământ
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la presiunea organismelor externe şi, de multe ori, nefinalizate sau efectuate
fără evaluarea prealabilă ori post-factum a consecinţelor, au transmis
nivelelor inferioare sau locale de administraţie responsabilităţi noi, fără a
estima pregătirea prealabilă sau competenţa acestora de a –şi asuma aceste
responsabilităţi; comportamentul reactiv, reacţia tardivă şi inadecvată la
realităţile palpabile şi transmise din teritoriu, inconsistenţa şi oscilaţia deciziilor
au făcut de multe ori inoperante multe măsuri proiectate şi anunţate, crescând
ineficienţa sistemului şi scăzând credibilitatea reformelor structurale.

Procesele de schimbare au implicat modificări profunde, nu au fost simple
formalităţi şi nu au constat doar în probleme tehnice. Schimbările au implicat
modificarea regulilor care influenţează condiţiile în care noile generaţii de
cetăţeni sunt educate. Noile instituţii create se estimează că vor avea un
efect de durată pentru dezvoltarea locală şi regională, dar în momentul
prezent nu sunt receptate ca direcţii adecvate şi opţiuni viabile, răspunsul
social şi aprecierea acestor reglementări/dereglementări nu legitimează
întărirea acţiunii sau continuarea reformelor în măsura anticipată (Gibson,
J., Hanson, Ph., 1996).

De regulă, se pun câteva întrebări simple, care sunt fără sens sau nu pot
primi răspunsuri simple: dacă descentralizarea este bună sau rea, sau cine
(ce organisme sau organizaţii) ar trebui pus să exercite anumite funcţii.
Tendinţa de a răspunde  simplist şi pripit  la acest tip de întrebări, care includ
un potenţial exploziv şi presupun lărgirea prealabilă a cercului de dezbateri
(fiindcă includ în mare măsură solicitarea de adeziune la o paradigmă
insuficient clarificată şi enunţarea de judecăţi de valoare în absenţa datelor
relevante şi înţelese) pune în pericol orice tip de reformă. Multe instanţe
(presă, autorităţi, vectori de opinie publică, consultanţi străini) consideră că
este important să găseşti soluţii, deoarece oricine poate formula probleme.
Considerăm că o definire corectă a problemelor şi stabilirea unui cadru
conceptual adecvat sunt chiar mai importante decât soluţiile. Oricum, o
problemă complexă are soluţii graduale, etape în furnizarea acesteia, şi mai
rar o soluţionare completă. Definirea problemei, dacă este bine făcută, are
şanse să devină mai stabilă decât soluţiile, de multe ori, inerent conjuncturale,
stadiale sau parţiale.

Rolul inspectoratelor şcolare este încă extrem de important în conducerea
operaţională şi managementul sistemului educaţional. În acest material ne-
am preocupat numai de modul în care inspectoratele şcolare sunt gestionate
de la centru. În anii din urmă au operat mai multe reforme care au încercat
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să redefinească rolul, structura şi modul de cooperare a inspectoratelor
şcolare cu alte instituţii şi organizaţii locale. Nu este destul de clar care este
impactul la nivel naţional al acestor reforme, din cauza interferenţei dintre
aceste instituţii şi ARACIP, apoi prin delegarea şi retragerea delegării către
inspectorate a unor linii de finanţare. În ultimii ani au avut loc  schimbări
radicale ce au necesitat în primul rând conectarea rapidă a autorităţilor
administraţiei locale la noile funcţii şi responsabilităţi privind învăţământul.
Acestea au căpătat responsabilitatea de bază privind alcătuirea bugetelor
educaţionale (din surse cuvenite bugetului central de stat şi transformate în
cote defalcate ce au fost transferate autorităţilor locale, surse locale, alte
programe şi finanţări) şi finanţarea cheltuielilor; în momentul de faţă, acestea
sunt responsabile pentru plata salariilor, cheltuielile de funcţionare a şcolilor
(utilităţi), reparaţii curente, reparaţii capitale şi cheltuieli de capital. De aceea,
ţinând cont de această autonomie financiară şi fiscală, foarte multe decizii
cheie sunt luate la acest nivel.

Scopul fundamental al descentralizării este ca deciziile să fie luate cât mai
aproape de nivelul local la care se desfăşoară activităţile şi se identifică
nevoile. Acest proces a luat mult timp, şi documentele oficiale de politici
publice, care au prescris paşi, au stabilit limite de timp pentru procese şi
pentru schimbări care nu au putut prevedea indecizia şi lipsa de angajament
a forţelor implicate în negociere şi implementare. În această perioadă, rolul
ministerului educaţiei s-a modificat, au apărut schimbări structurale şi
funcţionale.

În domeniul managementului financiar, transferarea responsabilităţilor de
finanţare  nu înseamnă decuplarea funcţională a ministerului din circuitul
informaţional ci de analiză  privind „ce se întâmplă cu banii“ alocaţi sectorului
educaţional, păstrând implicarea în monitorizarea  globală a sectorului
educaţional. Colectarea datelor privind execuţia bugetară permite realizarea
unei viziuni de ansamblu asupra structurii cheltuielilor (care transportă
informaţii esenţiale despre funcţionarea sistemului); în absenţa acestui circuit
informaţional, ministerul poartă răspunderea privind rezultatele, dar nu
dispune nici de informaţii şi nici de pârghiile de acţiune la care ar avea dreptul.
Aceste pârghii constau în: standarde de evaluare instituţională în vigoare
(includem aici şi standardele de cost şi financiare), corp de expertiză şi
proceduri de evaluare instituţională, norme şi proceduri de valorificare a
rezultatelor evaluărilor, cu efect direct asupra instituţiilor şi organizaţiilor ce
efectuează bugetarea şi managementul financiar, oricare vor fi fiind acestea.
În privinţa monitorizării execuţiei bugetare, ministerul de resort va trebui să
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aibă cunoştinţă atât de cheltuielile finanţate direct de acesta, cât şi de nivelul
cheltuielilor efectuate din surse locale, de exemplu pentru personalul didactic.
Este nevoie de o gestiune a informaţiilor privind diferite niveluri de agregare
a numărului posturilor didactice, a informaţiilor  privind costurile totale şi
structura acestora, a utilităţilor şi programelor de cheltuieli de capital susţinute
de fonduri provenind din bugetele locale. Printr-o bună cooperare cu
Ministerul Finanţelor publice, care centralizează informaţiile privind cheltuielile
provenite atât de la ministerul educaţiei cât şi de la autorităţile locale, se
poate evalua impactul financiar la scara întregului sistem, şi evaluarea
politicilor publice în domeniul finanţării învăţământului preuniversitar .

De-a lungul perioadei 2000 – 2008 au fost semnalate dificultăţi privind unele
consilii judeţene (judeţe „bogate“ ce conţin „zone sărace“), care refuză să
se implice în redistribuirea veniturilor disponibile la nivel judeţean pentru
cheltuieli de capital către aceste zone sărace, preferând să lase autorităţile
centrale să se ocupe de aceasta, deşi aveau dreptul, competenţa şi
capacitatea financiară să intervină.  În momentul de faţă, criza economică
nu poate decât să accentueze aceste disparităţi, existente şi în prezenţa
măsurilor, programelor şi a finanţărilor destinate atenuării disparităţilor.
Concluzia ce rezultă de aici este necesitatea unor proceduri de stabilire a
priorităţilor, care, încă o dată, să se raporteze la standarde naţionale. În
acelaşi timp, trebuie înlocuit comportamentul reactiv, caracterizat prin
răspunsuri de scurtă durată, la probleme continui, de lungă durată, cu o
abordare strategică susţinută în timp. Deoarece practica a dovedit că sunt
necesare, trebuie asigurate capacitatea logistică şi administrativă pentru ca
ministerul de resort să poată produce standarde de cost şi rapoarte
trimestriale care să reflecte structura cheltuielilor la nivel naţional. Totodată,
un control al informaţiei financiare, ca robusteţe şi relevanţă pentru sectorul
educaţional, va permite evitarea disparităţilor, inerente perioadelor de
descreştere economică.

3. Măsuri necesare în domeniul finanţării învăţământului preuniversitar

Aceste măsuri pot face parte dintr-o metodologie de corelare a nevoilor
locale cu oferta educaţională, şi care să sublinieze rolul instituţional al
ministerului educaţiei ca şi conducător de strategie sectorială. Este necesară
construirea unei baze de date cu specific de management financiar pentru
sistemul educaţional, susţinută de un sistem informaţional adecvat şi de o
infrastructură logistică solidă, care să se bucure de atenţie constantă, de
investiţii şi alocarea de fonduri pentru întreţinere, exploatare şi dezvoltare.
Sursa datelor este unică: unitatea şcolară, ca sediu al proceselor de
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învăţământ şi ca centru de cost real, iar infrastructura este existentă, prin
implementarea BDNE, care poate să definească noi indicatori şi structuri de
date specializate.

În acest demers, trebuie identificată şi aplicată următoarea succesiune logică:

Este necesară evaluarea impactului factorilor de risc din domeniul finanţării,
la toate nivelele decizionale. Prezentăm mai jos o diagramă sintetică a
modului de acţiune a factorilor de risc ce se datorează proiectării deficitare
a sistemelor de calcul a costurilor şi de programare bugetară:
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4. Consecinţele finanţării inadecvate asupra instituţiilor şcolare si
probleme adiţionale datorate crizei economice

În general, activităţile din sectorul educaţional necesită calcule complexe şi
analize cost-beneficiu, care, încă o dată, nu pot fi realizate întotdeauna foarte
simplu şi de către o singură persoană, deoarece costurile se prezintă de
multe ori ca structuri şi implică resurse de naturi diferite; de aceea, schemele
procedurale şi standardele sunt binevenite; nu orice activitate necesită
standardizare şi birocraţie suplimentară. Ca principiu de management
financiar, orice cheltuială se presupune că finanţează un rezultat aşteptat;
de fiecare dată, acesta trebuie menţionat şi trebuie stabilite perioadele la
care se realizează evaluarea stării, modul în care s-a efectuat cheltuiala şi
efectele acesteia. Mai există încă o resursă deosebită: timpul; acesta nu
poate fi stocat, răscumpărat sau realocat. De aceea, orice planificare proastă
este mai bună decât absenţa unui plan.

Piaţa forţei de muncă este în continuă descreştere, orice diminuare a
numărului de posturi din sistemul de învăţământ creează probleme sociale
care nu pot fi rezolvate într-un orizont de timp rezonabil. De aceea, adecvarea
ofertei şcolare la cerinţele pieţei prin reorientarea profilurilor şi specializărilor
devine şi mai dificilă.  În acest domeniu nu este posibilă o abordare pur
economică; trebuie examinat contextul mai larg, politic şi social. Pentru ca o
economie de piaţă să funcţioneze, mai multe instituţii sociale trebuie să
contribuie la procese care nu sunt de esenţă pur economică sau politică.

Pe plan naţional, grupuri importante de ocupaţii tradiţionale (în special în
industrie) înregistrează o cerere din ce în ce mai scăzută. Alte noi grupuri
ocupaţionale (în special din sfera serviciilor) nu oferă locuri de muncă în
ritmul disponibilizărilor. Viteza de descreştere a ofertei de locuri de muncă
în ocupaţiile tradiţionale este mai mare decât creşterea ofertei pentru noi
ocupaţii, iar majoritatea agenţilor economici declară o suprasaturare a pieţei
forţei de muncă în România, cu importante variaţii regionale şi locale.

România este pe penultimul loc în UE ca performanţe globale obţinute la
Agenda Lisabona (Tilford, S., Whyte, P., 2010, p. 11), în plus, guvernul român
este forţat de situaţia economică internă şi de criza mondială să ia măsuri
de austeritate în ceea ce priveşte cheltuielile guvernamentale şi să arate o
determinare mai mare în ceea ce priveşte liberalizarea şi dereglementarea
economiei naţionale, aşa cum au procedat deja ţările membre OECD, după
cum am arătat mai sus.  Pus în faţa unor reforme amânate timp de 20 de
ani, guvernul va trebui să demonstreze că are capacitatea de a manageria
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treburile publice, astfel încât să aducă prosperitatea şi să păstreze ordinea
socială prin recurgerea la modalităţi de acţiune care pot determina
dezvoltarea unei societăţi mai echitabile şi mai tolerante, asigurând în acelaşi
timp restructurarea sistemului politic pe căi care vor stimula creşterea
participării la viaţa politică şi implementarea practicilor democratice.

În scopul debirocratizării, liderii politici vor trebui să redefinească cetăţenii
drept clienţi individuali şi consumatori colectivi ai serviciilor publice. Această
„marketizare“ a serviciilor publice ar duce la sporirea posibilităţilor de alegere
ale cetăţenilor individuali. Furnizorii de servicii publice din multe domenii ar
deveni astfel subiecţi ai noului context competitiv, atât între ei, ca în cazul
şcolilor şi al spitalelor, cât şi între ei şi sectorul privat, ca în cazul proiectelor
care se bazează pe licitaţia contractelor. Toate aceste măsuri ar trebui
adoptate de liderii politici pentru a încerca să rupă legăturile dintre birocraţia
publică şi diferitele „interese organizate“, prin punerea în opoziţie a publicului
consumator cu ordinea prestabilită a birocraţiei publice. Intenţia de a „sparge
birocraţia“ în aceste moduri ar putea avea drept ţel creşterea responsabilităţii
cetăţenilor şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor. Furnizarea de servicii
„prietenoase“ pentru utilizator este văzută în ţările dezvoltate ca una dintre
căile de a avea un guvern care lucrează mai bine şi costă mai puţin. Totodată,
este considerată ca fiind o cale de restabilire a legitimităţii statului, mai mult,
şi în România, ţară în curs de dezvoltare ca şi Brazilia, „...contextul instituţional
al dezvoltării noastre  trebuie să fie reorganizat şi de aceea nu e doar o
chestiune ce ţine de modificarea organigramelor organizaţiilor, ci una ce
ţine de regândirea logicii culturii politice şi administrative moştenite de naţiune“
(Dowbor 1998, p. 30).

Concluzii

Guvernanţa este văzută ca o alternativă la acţiunea guvernamentală clasică,
ea vizează redistribuirea puterii în spaţiul public prin renegocierea autorităţii
şi luarea deciziilor în reţele parteneriale: parteneriate sociale (guvern –
patronat – sindicate), parteneriat public – privat (structuri de stat – mediul
de afaceri) sau parteneriat civic (autorităţi publice – societate civilă). Totodată,
guvernanţa oferă posibilitatea gestionării acţiunii colective fără intervenţia
statului, implicării instituţiilor şi actorilor care nu aparţin sferei guvernamentale,
implicării reţelelor de actori autohtoni, mai ales a societăţii civile, oamenilor
de afaceri şi deţinătorilor de interese (“stakeholders”)

Elaborarea politicilor într-o cultură a guvernanţei creste eficienţa şi, implicit,
succesul lor, acestea putând fi măsurate cu ajutorul unor indicatori privind
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accesul la procesele deliberative, transparenţa actului decizional şi accesul
public la informaţii, precum şi includerea majorităţii cerinţelor şi preferinţelor
politice ale partenerilor şi beneficiarilor în procesul de formulare a
alternativelor. Orice strategie de schimbare care merge în direcţia guvernanţei
ar trebui să reprezinte o alternativă la mecanismul politic în funcţiune şi la
modalităţile actuale de elaborare a politicilor de stat: modelul accesului pe
agenda instituţională doar a iniţiativelor venite din interior (de exemplu, din
interiorul instituţiilor guvernamentale) să fie înlocuit cu un model care să
includă şi iniţiativele exterioare (ale grupurilor de cetăţeni, ONG-urilor etc.),
modelul „politicilor elaborate fără oameni“, adică al politicilor elaborate fără
consultarea cetăţenilor, grupurilor de interes legitime etc., să fie înlocuit cu
unul al „politicilor elaborate împreună cu oamenii“, modelul raţional şi
comprehensiv al deciziei să fie înlocuit cu unul mai complex şi, în fine, modelul
implementării „de sus în jos“ a politicilor să fie înlocuit cu unul al implementării
„de jos în sus“.

Elaborarea politicilor presupune un proces mai amplu decât fundamentarea
autoritară şi ierarhică a deciziei, de aceea, e necesară o reorientare a
proceselor de formulare către „politici elaborate împreună cu oamenii“,
precum şi reorientarea axei de implementare a acestora, „de jos în sus“,
către interacţiunea strategică a multitudinii de actori implicaţi în reţelele
generate de politici.

Introducerea elementelor guvernanţei are drept consecinţă reconfigurarea
relaţiei dintre stat şi societate, funcţiilor tradiţionale ale statului li se adaugă
cea de mediator/negociator, noi niveluri ale acţiunii politice, reguli de
comportament politic, modele de interacţiune, precum şi noi instrumente de
elaborare a politicilor: consultare, dialog social, parteneriate, metode deschise
de coordonare şi co-reglementare, delegare de competenţe, externalizare
a serviciilor publice etc. Uniunea Europeană a făcut deja primii paşi către
reglementarea unui cadru politic al guvernanţei europene şi introducerea
democraţiei participative.

Guvernanţa nu este un concept abstract pentru că afectează modul în care
copiii au acces la şcoli bine dotate care corespund nevoilor locale. Ea se
referă, de asemenea, la modul în care profesorii sunt pregătiţi şi motivaţi, la
modul în care ei şi şcoala răspund în faţa comunităţii şi părinţilor pentru
rezultatele învăţării. Guvernanţa în educaţie se referă la modul în care sunt
formulate politicile, sunt identificate priorităţile, alocate resursele şi sunt
implementate şi monitorizate reformele.
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MANAGEMENTUL GHIDĂRII CARIEREI DE CONDUCERE ÎN
EDUCAŢIE DIN/ÎN PERSPECTIVA GUVERNANŢEI ŞCOLARE

* Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Bucureşti, România
tiberiu@ise.ro

Rezumat
Discut, în cele ce urmează, relaţia carierei cu ocupaţionalul şi cu
instituţionalul, urmând să argumentez că, în termenii legislaţiei actuale şi
ai cutumelor educaţiei noastre, ghidarea celor chemaţi - prin Lege - la
conducerea colectivă a şcolii este o autentică „provocare“. În condiţiile în
care formarea uzuală nu pare a putea asigura acestui tip de conducere un
suport adecvat cerinţelor actuale - gerarea evoluţiei comutative a şcolii prin
guvernanţă şi girarea unei oferte real-formative prin competenţe -, ghidarea
carierei de conducere este menită a contribui la echilibrul funcţional şi
îndeosebi procalitativ între un executiv şcolar ranforsat normativ şi membrii
paraşcolari ai CA (grup eterogen şi tranzient), printr-un program omogen -
fundamentat conceptual şi metodologic - de intervenţii pe care foarte diverşii
utilizatori să şi le poată lesne acomoda prin situaţionalizare.
Cuvinte-cheie: ghidarea carierei, lean management, guvernanţă şcolară,
adhocraţie, „cercuri de calitate“.
Abstract
Approaching the relationship between leading career, occupation and
institution, I shall argue that, according to our laws and habits, to guide the
leading career of those already recruited for or about to be tasked with the
collective school management is a true mission. The frailties of our customary
training system being well-known, it is just the occupational guidance required,
under the exigences of (even splitted) school autonomy promised by
descentralization/de-concentration, to manage both school governance and
the qualitative educational offer and to assist the balance between a law-
secured school principal and a motley AC board. Therefore, I tenaciously
consider that conceptually and methodologically well-prepared guiding
interventions that every school be able to make operational has to be framed
and, packed as a  homogeneous programme, sistematically promoted.
Keywords: career guiding, lean management, school governance,
adhocracy, “quality cercles”.

CS. Tiberiu Marcian Mihail*
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Legitimarea unei contribuţii în registru managerial la tema ghidării1 decurge
din întrebarea naturală: resimt în decursul carierei adulţii ocupaţi în Educaţie
- manageri (la orice nivel), formatori, mentori, consilieri, profesori (de orice
grad), şi, nu în ultimul rând, cercetători, recte acei intelectuali calificaţi (uneori
chiar supracalificaţi) obişnuiţi să formeze şi de aceea adesea autarhici -, nevoia
unor intervenţii experte în sprijinul optimei orientări a absorbţiei2 lor
ocupaţionale? O întrebare nu întâmplător rost(u)ită astfel - şi nu dacă intervenţiile
sunt utile ori necesare, unghi de vedere din care ea ar fi retorică - spre a
sugera că, facultativă astăzi în sistem - v. Legea 1/2011, art. 239 (4) şi art. 244
(5)f) -, intervenţia ghidantă poate căpăta efectivitate doar pentru subiecţii
care se consideră înşişi, sau pot fi convinşi să se considere, nu „beneficiari“
pasivi - angajaţi obligaţi prin lege şi prin contractul de muncă la frecventarea
sporadică de cursuri -, ci utilizatori coactivi de expertiză. În mod evident,
optimizarea funcţională prin ghidare originează într-o motivaţie intern-reflexivă,
singura canava rezistentă pe care motivarea externă pentru ocupaţie se poate
insera în chip durabil. Şi lucrul este valabil îndeosebi pentru cei cu funcţie/
răspundere managerială în Educaţie, în persoana cărora ghidarea ca şi
continuum veritabil întâlneşte un destinatar la care ea nu se poate mula pe un
1 Pe fondul extinsei palete de teme abordate, în ultimii ani, de Laboratorul de specialitate al

ISE, unele zone sunt încă de antamat cu mai mult aplomb profesional. Una este cea a
managementului orientării – ce-i drept, solicitantă prin necesara raportare la câmpul
(insolit deocamdată al) guvernanţei şcolare - vezi Mihail, T.M. (2010) Spre o guvernanţă
asociativă în spaţiul şcolar (în:Colectiv, Pregătirea managerilor din învăţământul preuniversitar
pentru utilizarea noilor sisteme de guvernanţă, Bucureşti, ISE, pre-print) şi Idem (2011)
Planul de Dezvoltare Instituţională a Unităţii Şcolare în orizont proreformator (în: Colectiv,
Planul de dezvoltare instituţională (PDI) – un instrument al schimbării, Bucureşti, ISE, pre-
print) -, dar cert utilă, mai ales din perspectiva constituirii corpului de experţi în ghidarea
carierei în Educaţie.

2 Stabilizarea noţională a absorbţiei - în tandem cu inserţia - ca (am)plasare pe piaţa muncii
este la fel de utilă ca şi a orientării; o posibilă anataxie în: Mihail, T.M. (2014) Formarea-
dezvoltarea real-continuă prin competenţe specifice a expertizei manageriale a conducerii
colective (CA) a unităţii şcolare în spiritul guvernanţei educaţionale. Ghid pentru formatorii
personalului de conducere şcolară, Bucureşti, ISE – in spe. Dacă inserţia numeşte, în plan
profesional, înscrierea pe un traiect de formare, în temei vocaţional (traiect de care
formarea are a fi interesată infinit mai legitim decât de „cultura generală“), absorbţia
desemnează, în plan propriu, ocupaţional, trecerea: din regimul de studiu în cel de
muncă şi are sens generic; în alt loc de muncă şi are sens iterativ; ori în alt regim de
muncă şi are sens durativ – autodidactul şi, respectiv, liber-profesionistul fiind cazuri
speciale. În genere, dar mai ales în Educaţie, absorbţia (ocupaţională) este de gândit
procesual, nu instanţial; ea este un continuum al cărui produs (mai liniar sau mai
accidentat) este „cariera“. Mai direct spus: cariera este ocupaţională, nu profesională.
Adăugăm în treacăt că, pentru planul social, „inserţie“ este denaturant – procesul real fiind,
acolo, unul de... „insorbţie“.
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fond aperceptiv de gen, pe un profil profesional dobândit prin formaţia de
bază3, ci (doar) pe responsabilă internalizare de interes ocupaţional.

Spre a deveni astfel, ghidarea trebuie, însă, relevată ca „ţintă“ – răspunzător de
aceasta fiind regimulprofesionalizării nu doar a unor experţi (facilitatori specializaţi
şi ocupaţi ca atare în sistem) - de care depinde bonitatea programului - ci a înşişi
managerilor, răspunzători de valorificarea expertizei rezultate. Neglijarea ei şi
supralicitarea experienţei - de pildă, a vechimii ca referenţial de promovare - conduc
la ignorarea rolului de fond al carierei de conducere în viaţa şcolară (cu fenomenele
ei curente sau/şi extreme) – cu imprevizibile consecinţe nu numai în privinţa nivelului
ei de calitate, dar, când conceperea ocupării în conducere are resort dincolo de
faptic - în normativ -, chiar în privinţa funcţionării şcolii.

Consacrarea în actuala Lege a Educaţiei (v. art. 96, 2) aConsiliului de Administraţie
al şcolii ca organ de conducere compus din personal şcolar şi neşcolar - directori şi
profesori, respectiv reprezentanţi ai consiliului local, primarului şi părinţilor - prin
care comunitatea (o intricată reţea socio-ocupaţională) pare a dobândi influenţă
reală în viaţa şcolii, este dublată de investirea, în acelaşi act normativ (art. 246), a
directorului ca „expert managerial“, în triplă ipostază: de conducător executiv al
şcolii, de membru de drept în CA şi de persoană etern-eligibilă ca preşedinte al CA.
Desigur, doar o solidă analiză de impact4 va putea arăta dacă poziţionarea astfel a
relaţiei manageriale autoritate-putere va contribui la înlocuirea centralismului naţional
prin unul local - poate chiar mai rigid, mai opac la trebuinţele financiare, dar mai ales
la cele de înnoire pe fond a şcolii ca mediu de formare (nu ca aşezământ), cu
repercusiuni în sporirea rezistenţei la schimbare prin polarizare conflictuală înboard-
ul şcolar-perişcolar5 -, ori dimpotrivă, ea va stimula apetitul protransformator al
conducerii şcolare colective prin acţiune omogenă. Dar este de marcat că
surplombarea previzibilelor dificultăţi stă înpregătirea unitară a unui astfel de grup
(asemănător prin natura lui compozită cu cel al părinţilor). Or, aceasta este, prin
3 rămânând, desigur, de lămurit intrinsecitatea criteriilor pentru opţiunea ca directorul

şcolar să provină (după o minimă abilitare) din corpul profesoral, şi nu dintr-unul managerial
specializat; la fel – ghidarea “for the job“ vs. “on the job“, structura ISE, câmp ocupaţional
mobil/rigid etc.

4 pilotajul de acum câţiva ani în câteva judeţe - „pe legea veche“ - fiind neconcludent, dacă nu,
judecând după mersul ulterior al lucrurilor, chiar descurajant (v. seria de Rapoarte ale
MECT din 2006 despre „stadiul implementării măsurilor de descentralizare a învăţământului
preuniversitar“)

5 În acord cu realitatea „din teren“, tema balanţei dintre executivul şcolar şi membrii neşcolari
ai CA este de reală însemnătate educaţional-socială. M-am asociat semnalării ei - v. Mihail,
T.M. (2012) De la răspundere la responsabilitate: capacitarea administraţiei publice locale
pentru susţinerea unui program de interes comun şcolar-comunitar (în Colectiv, Consiliere
pentru dezvoltarea personalului de conducere al şcolii, Bucureşti, ISE, pre-print) -, marcând
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specificul ei, dificilă în lipsa profesioniştilor în formare – a formatorilor6 şi,
subsecvent, a diverselor categorii de facilitatori pe care aceştia i-ar putea specializa
şi împreună cu care ar lucra în regim de continuitate reală. Printre ele, aceea a
experţilor în orientare - în speţă: ghidare -, în care este de anticipat că, în condiţiile
de (sub)sistem date, pregătirea şi menţinerea bunului mers al CA ar găsi necesarul
sprijin calificat.

De aceea, amintita condiţionare motivaţie-motivare trebuie discutată în termeni
rezoluţi:
 dacă prezentată ca o „-iatrie“ debitoare strâmtorărilor „terapeutice“, remediale

(cel mai adesea tardiv-paliative), funcţionând ca reabilitant curativ,
compensator al eşecurilor experienţei, ca o… remaiere (< lat. remediare),
ghidarea carierei de conducere în Educaţie se va opri/rezuma, în practică,
la veşnica (ne amintim?) recuperare a „rămânerilor în urmă“, antrenând, în
cel mai bun caz, slab-productiva - dacă nu disuasiva de implicare - motivaţie
corectiv-ameliorativă;

 dacă, însă, concepută ca intervenţie timpurie cu net accent managerial,
ca act eutropic (eu-tropia: optimă orientare) preventiv, menit nu închegării
experienţei, ci potenţării expertizei şi tentând, ca suport programatic pentru
resursa umană, ridicarea calităţii prestaţiei din rolul ocupaţional jucat la
un moment şi într-un cadru dat; şi dacă, din această identitate, va urma -
îndeosebi prin de-concentrare7 - traiectoria decisiv-reformatoare prin
strategie managerială guvernanţială şi prin strategie curriculară

şi caracterul de „formă fără fond“ al condiţiei de director-„expert managerial“ prin substituirea
armăturii formaţional-manageriale prin câteva zeci de ore de formare (de scris, adesea, cu
ghilimele...)

6 Părerea amatoristă că lipsa acestei categorii profesionale se poate suplini prin improvizaţie
ocupaţională (ceea ce a condus la trista experienţă a DPPD) se concretizează în varii
„programe“ minate de o logică precară. Un „caz“, la întâmplare: un recent „posdru“ (2011)
în domeniul ‘Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate’, cu titlul generic
‘Profesionişti în managementul educaţional preuniversitar’ propune cursul ‘Leadership şi
management educaţional în sistem descentralizat’ (de 54 de ore), pentru înscrierea la care
primele două „cerinţe minime“ sunt: buna cunoaştere a managementului şcolar şi a
politicilor educaţionale şi experienţăanterioară [sic!] relevantă în management educaţional
(s.n., TMM). Va fi fost/fiind el finanţat?...

7 Mihail, T.M. (2008) Relaţii intraorganizaţionale în condiţii de de-concentrare şi Studiu de
caz (în: Colectiv, Politici de descentralizare în învăţământul preuniversitar românesc.
Managementul financiar şi sistemul decizional. Bucureşti, ISE, pre-print); Idem (2009,
coord.) Managementul calităţii. Cercetarea-inovare specific-profesorală de echipă – asistată
expert. Modele de intervenţie (MdI). Bucureşti, ISE, pre-print.
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competenţială8, sensul ei va fi anticipativ, antrenând o motivaţie
coparticipativă şi asumativă, cu baza nu pe terenul slab reliefat al
răspunderii (onorării de termeni contractuali), ci pe cel al responsabilităţii
(lucidă preluare de risc pozitiv, prizare avizată a tendinţelor reformatoare,
înscriere decisă în orizontul schimbării, deschidere prospectivă, participare
prin inovare la comutări în paradigmă) – formă de cultură şi de acţiune
profesional-organizaţională şi ocupaţional-instituţională clădită pe proiecte
(personale / de grup) şi, prin aceasta, ţintă realistă a oricărei politici
manageriale.

„Axul motor“ al gestionării proactive a vieţii şcolare şi al ofertei educaţionale
competitive prin orientare proformativă sunt, deci, guvernanţa şi
competenţialul. După cum câştigarea „pariului“ Educaţiei (diferit de cel al
Agriculturii...) este în dubiu dacă oferta educaţională nu este aşezată strategic-
calitativ pe infuzarea competenţială9 a curricularului ca scenariu formativ, tot
astfel un management neechilibrat (lesne scindabil, când resursele sunt slabe)
şi lipsit de orientare apdatată dinspre şi apgradată spre guvernanţa şcolară
este expus rămânerii la „coaja“ (desigur, utilă civilizaţional, dar insuficientă
cultural) a „bunului mers al şcolii“. Ignorarea comutării la nivel managerial,
comod pretextabilă prin lipsa banilor10, are efecte directe tocmai în câmpul
resursei umane formatoare şi formabile.

8 Pentru competenţialitate, unde sunt de clarificat: structura competenţelor funcţie de
specificul de personalitate care le generează ori implicarea indispensabilă a
transdisciplinarului (dar nu cel al ipostazei ‘dincolo de orice disciplină’, care ispiteşte pe
unii), a cross-curricularului şi a nonformalului ca preluare în curricular a realităţii vii şi a
„extracurricularului“ - aducem argumente în Mihail, T.M. (2012) Managementul performării
procalitative a competenţialităţii personalului de conducere şcolară, Bucureşti, ISE, pre-print
şi în Idem (2014). Cât priveşte guvernanţa, trebuinţa adoptării în şi a adaptării la
managementul şcolar este indubitabilă, compatibilitatea trăsăturilor ei cu priorităţile reformei
de fond în condiţii de descentralizare şi de-concentrare fiind evidentă.

9 prin amintita (re)structurare a competenţelor ca şi capital modal actualizabil în acţiune:
„salvate“ de practicism şi de la contestările lor împotmolite în dificultăţile evaluării, definite
intrinsec drept enzime de reflecţie şi clădite pe cultivarea timpurie la formabilii tineri de
apetenţe precompetenţiale

10 Una dintre cele mai importante sarcini aleghidării carierei de conducere a managementului
colectiv (şcolar şi perişcolar) al unităţilor „preuniversitare“ este de a releva, argumentat,
tuturor membrilor în aceste organisme că şcoala nu cere, ci oferă. Şi acolo unde chiar are
ce oferi – de limpezit analiza cost-efectivitate, în baza teoriei posibilităţilor - Zadeh L.
(1984) A fuzzy set theoretic interpretation of linguistic hedges, Berkeley, UC -, care poate
dovedi că inter-implicarea tipurilor de buget şi demultiplicarea expertizei fac resursa
umană cel mai economic plasament, inclusiv prin externalităţile la finanţator.
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11 Calea “lean thinking“ figurează astfel stilurile manageriale (concentrând modelele
cunoscute mai ales de la Lickert şi McGregor): Old “dictator” style: ‘Do it my way’. 1980s
“empowerment” style: ‘Do it your way’. Lean style: ‘Folow me and let’s figure this out
together’ – manieră de gândire în perfect acord cu spiritul guvernanţial coparticipativ, ca şi
cu tipul de relaţionare - potrivit atât managementului, cât şi ghidării - al modului adhocratic
(vezi mai departe). “Lean management“-ul se referă la mai buna organizare a resurselor
din perspectiva destinatarului produselor/efectelor. Ea numeşte o concepţie de lucru
care, în linii generale, înseamnă considerarea intereselor utilizatorului, cu implicarea în
proces a flexibilităţii de opţiune în spaţiul intra-instituţional; diminuarea eşecurilor prin
reducerea impactului negativ al practicilor datate, învechite; asigurarea mobilităţii
reale a forţei de muncă prin raţionalizarea resurselor: umane, de informaţie, de timp,
financiare, tehnologice – ceea ce nu presupune (neapărat) diminuarea lor, ci distribuirea lor
corectă şi, în privinţa resursei umane, motivanta ei implicare. Iată aici câteva trăsături de
bază, în redactarea unor promotori (Lean Enterprise Institute, J.P. Womack, D.T. Jones):
‘The core idea is to maximize customer value while minimizing waste. Simply, lean means
creating more value for customers with fewer resources. It is not a tactic or a cost reduction

Atare orientare are, însă, nevoie, pentru a stimula sprijinul subiectiv -
internalizarea -, de un sustent extern, obiectiv, cu prestigiu ştiinţific, pe care
prestatorii din (sub)sistem să îl poată nu doar invoca drept argument de
autoritate, ci şi aplica, pe căile lor specifice (de la informarea curentă la
evidenţierea capabilităţilor, valorilor personale şi intereselor individuale şi
comune ale subiecţilor, iar, de aici, la setarea de obiective, la luarea de decizii
şi la clădirea de planuri de acţiune). Acest sustent este modul de conducere pe
care mediul şcolar (fie şi doar parţial) autonomizat îl poate adopta cu acelaşi
temei ca şi cel universitar: guvernanţa. Dintre trăsăturile acesteia - gândite
iniţial tocmai spre a tempera un anume zel... carierist al managerilor din domeniul
financiar -, de interes este, pe arcul dintre coparticiparea activă şi control
(intern, sub forma preventivă automonitorizare-autoevaluare-autoreglare; şi
extern, prin management consultativ, în acord cu identitatea de „consiliu“),
opţiunea pentru decizia convergentă, de consens. Din perspectiva ei, ghidarea
carierei de conducere înseamnă asistarea permanentă a relaţiei optime între
expectaţia profesională subiectivă, forţa/ştiinţa negocierii logic-
argumentativă, cerinţele ocupaţionale standardizate şi condiţionările
sistemice nomice, de politici, strategice. Dar aceasta - este de subliniat - nu
prin recomandare voluntaristă (ca să nu spunem impunere autoritaristă) de
aplicare servilă de „ordine de la centru“ sau chiar - deşi apelul la benchmarking
se află printre tacticile ei - de „reţete de succes“, ci prin explorare metodologică
de căi de acces. Ea are a consista, prin urmare, nu într-un „vademecum“
idealizant de best practice - “one way” - şi nici (sub cuvânt că decizia privind
propria evoluţia se află la adresantul adult) într-un contrar... *vadetecum
(asteriscul preplasat indică natura ficţională a termenului), ci în intervenţii sub
semnul lui “lean thinking”, fundament al “lean management”-ului11.
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Vom avea a discuta, aşadar - nu atât aici, unde mi-am propus doar
introducerea, în baza unor cercetări din ultimii ani, a câtorva puncte de
reper, cât în viitoare abordări în comun ale orientării şi managementului -,
despre felul (‘căi de acces’) cum ideaţia managerială poate inocula ghidării
ocupaţionale (‘în carieră’) nu atât know-how-ul normativ empiric de gen
prescriptivist al imediatului, ori sprijinul în „litera“ funcţiilor manageriale, ci
un spirit teoractic (teoretic+practic) formativ-stimulativ:

program, but a way of thinking and acting [vestitul flux fordist devine “value stream
mapping“ – s. şi n.m.] each step is valuable, capable, available, adequate, flexible, and that
all the steps are linked by flow, pull, leveling’. Şi câteva principii: ‘First, get each person to
take initiative to solve problems and improve his or her job. Second, ensure that each
person’s job is aligned to provide value for the customer and prosperity for the company.
Third, use the “Why?” technique daily.

12 < lat. ad hoc (‘[special] pentru aceasta’). Propus de W.G. Bennis şi consacrat de R.
Waterman, termenul numeşte modul de lucru managerial (bazat pe lideriat multicefal)
contrapus şi autocraticului, şi birocraticului: ‘unstructured, decentralised and responsive’ (J.
Cowan); ‘comunicare cu randament ridicat’, ‘standardizare scăzută a procedurilor’, ‘definire
laxă a rolurilor’ noţiunea este utilă actanţilor colaborativi în construirea gândirii-acţiunii
mobile în situaţii de muncă mai degrabă insolite, inovative, pentru un scop superior convenit

13 exemplu pentru genul de ghidare potrivit situaţiei discutate (intervenţie microsocială, de
grup)

Palierul guvernanţei
decizii convergente


Palierul managementului

leadership adhocratic12

acţiune coparticipativă

        demers ghidant adecvat


Palierul ghidării
intervenţii de microgrup:
„cercul de calitate“13

       program omogen de
stimulare de capabilităţi-valori-interese
    schiţare de obiective-decizii-planuri
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„Placa turnantă“ între guvernanţă ca ideatică regizoare şi condiţia eutropică
(optima orientare – aici: de grup) ca apex în sarcina ghidării ocupaţionale
(aici: a persoanelor cu rol/funcţie managerial/ă) este adhocraticul ca
management de leadership14 cu specific de lean thinking: un mecanism
dedicat expres progresului în cheie meritocratică, al cărui angrenaj este
propulsat, spuneam, de asumarea de risc - cultivarea „turbulenţei“ mediului
intern15, esenţială pentru inovare în sistemele creative susţinute de
conduită deontologică destinată obţinerii-menţinerii-optimizării identităţii
(şi, la urma-urmei, a carierei) de conducere - şi de responsabilitate (diferită
- insist - de simpla răspundere).

Având în vedere datele generale ale cazului „luat“ - conducerea colectivă:
grup neunitar cu motivaţii extranee şi slab convergente şi cu previzibile stări
conflictogene -, ghidarea pare a trebui să ia (îndeosebi pentru cei care
conservă în arierplanul gândirii lor culturale echivalenţa etimologizantă
„consiliere-conciliere“) turnura medierii. Dar responsabilitatea automotivantă
aşteptată de la echilibrul procalitativ de instalat în CA este o chestiune nu
atât de negociere, cât - afirmă întemeiat Bouvaird şi Löffler în susţinerea
conceptului ‘Noua Guvernare’ - de reflecţie consensuală asupra căilor
optime pentru atingerea ‘celui mai înalt scop’ prefigurat; un act
metodologic pentru realizarea căruia ghidarea, în genere ofensivă (sub
sloganul ‘Mergem noi la oameni, nu aşteptăm oamenii să vină la noi!’) are
a-şi alia, pe căi manageriale precum marketing-ul - mai ales în funcţia lui de
reprezentare - funcţia de consultanţă, în ideea ‘ajută oamenii să se ajute
singuri’. Ghidarea pentru o conducere colectivă funcţională şi
procalitativă înseamnă, aşadar, propunerea cadrului propice / facilitarea
de condiţii favorizante pentru punerea ei în operă.

Una dintre formele care şi-au vădit eficienţa ca mod intervenţional-ghidant
nonaleatoriu este aceea a „cercurilor de calitate“, imaginate de K.
Ishikawa16 (mai cunoscut la noi pentru schema de organizare managerială

14 O discuţie despre managementul liderial adhocratic – în contribuţiile menţionate sub 7 şi
în câteva aplicaţii ţintite formativ, precum Mihail, T.M. (2010) Elemente de formarea
formatorilor de formatori pentru „Modele de intervenţie“. Iconi şi texte. Bucureşti, ISE, pre-
print. Elocvent, motto-ul uneia dintre aceste contribuţii este: ‘A fi lider [leadership] este ca a fi
doamnă [ladyship]: dacă ai nevoie s-o afirmi, probabil nu eşti’ (Margaret Thatcher).

15 o propedeutică – la Cornescu, V. ş.a. (2004). Management – de la teorie la practică.
Bucureşti., Editura Universităţii, passim

16 Ishikawa, K. (1980; ed. princeps 1970) QC Circle Koryo : General Principles of the QC
Circle. Tokyo, QCCH, UJSE. Idem (1985) How to Operate QC Circle Activities. Tokyo, QC
Circle Headquarters, UJSE.
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de proces numită „diagrama cauză şi efect“ sau, mai comercial, „diagrama
fishbone“). Cercul de calitate17 are ca finalitate dezvoltarea unui mediu de
lucru coactiv, în temeiul reperării şi utilizării capabilităţilor participanţilor -
de regulă ignorate în spaţiul lor imediat sau în parcursul curent de lucru - şi
a cultivării motivaţiei intrinseci. Fie că este vorba de rentabilitatea unei
firme, ori de efectivitatea prin beneficiu profesional, (inter)consilierea din
cercul de calitate nu vizează „materialul“ şi produsul, ci procesul şi efectul,
pe verticala temporală şi pe orizontala câmpului de activitate – proprie, dar
şi a celor care, eventual, le preiau (de pildă, prin benchmarking). De aici şi
întrebarea legitimă: soluţii sau sugestii? Altfel spus: este ghidarea eficientă
când îşi propune să rezolve sau să repună probleme? Forma cercurilor
de calitate pare a vădi că ghidarea ocupaţională / pentru carieră - inclusiv
(sau în primul rând) aceea a grupurilor de conducere colectivă - este mai
aproape de spiritul de coaching (adaptat la lucrul cu microgrupul), decât de
spiritul de training, de mentoring sau chiar de tutoring. Adevărul banal că
optimizarea eficienţei procesului trece prin optimizarea eficienţei
resurselor capătă prin ghidare o nouă dimensiune: efectivitatea - fie ea
reformativă sau dezvoltativă - şi se verifică în redimensionarea preventivă
a problemelor în suspensie, nu neapărat pentru soluţii punctuale, ci pentru
clarificări de noţiuni şi de căi de lucru. Cum au probat grupurile care au
adoptat această idealogie, progresul veritabil şi durabil apare nu din valoare
„adăugată“, ci din valoare creată.

Dar, totuşi: ce „valoare creată“ poate apărea într-un CA de şcoală (mai ales
„din anumite zone ale ţării“)? Consider că asistarea internalizării trebuinţei
unui echilibru funcţional pentru readucerea de fond, a şcolii ca mediu de
formare în punctul de sus al ierarhiei sociale şi trecerea la echilibrul
procalitativ într-o şcoală competenţializată reprezintă, hic et nunc, tocmai
o atare valoare. ‘i chiar dacă noţiunea ‘carieră de conducere’ are, dată fiind
efemeritatea ei, un grad mare de relativitate (de unde „pulsiunile“ societăţii
noastre de astăzi, de la prudenţa anastatică la interesul slab pentru
coparticiparea la „cuplul de aur“ al conducerii: manageriat moderator - lideriat
activator), a refuza un program naţional omogen în pregătirea resursei
umane diverse pentru conducerea colectivă funcţională şi procalitativă
traduce rămânerea antireformatoare în orizontul imediat, în „ogradă“.

Or, tocmai aceasta - şi nu dificultăţi punctuale - fac „défi“-ul unei ghidări de
anvergură - dinspre care se va releva ca necesară, la un moment dat,
17 în care îşi găseşte expresia optimă axul funcţional al consilierii: bunacomunicare (coverbală),

ca şi revenirea, după exagerările emoţionalist-empatiste ale ultimelor decenii, la transpecţie
(relaţionare în cheie raţională)
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identificarea esenţei acesteia şi pe calea abordării meta: prin punerea în
discuţie, la nivel de principii şi de repere, a unei teme majore precum
„orientarea orientării“ - metadiscurs restructurant cu nimic mai puţin
reverberant decât o temă crucială precum, de pildă, „cercetarea cercetării“.

[Eventuale comentarii/discuţii/sugestii – la tiberiu@ise.ro]
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Rezumat
Lucrarea prezintă cercetările în domeniul gândirii inconştiente realizate de
Ap Dijksterhuis profesor la Radboud University Nijmegen, Olanda, şi echipa
lui de cercetători la care s-a afiliat Loran Nordgren profesor la Northwestern
University’s Kellogg School of Management, SUA. Dijksterhuis şi Nordgren
susţin că există o a treia cale dincolo de abordările raţională şi intuitivă de
luare a deciziilor care are drept rezultat idei mai inovatoare şi soluţii mai
eficiente, aceasta este o combinaţie între gândirea conştientă şi cea
inconştientă. Aceşti cercetători susţin că cele mai bune soluţii la problemele
complexe sunt găsite pe cale intuitivă prin apelul la inconştient, în plus, ei au
identificat un mod mai bun de combinare a proceselor raţionale şi a celor
intuitive de luare a deciziilor. După ce au fost evaluate informaţiile, înainte
de a lua o decizie, este nevoie de o perioadă în care oamenii să doarmă sau
de un timp de incubaţie a ideilor pentru a da inconştientului ceea ce are
nevoie ca să participe la proces. Practic, se stabileşte un obiectiv la care
vom reflecta, dar mai întâi se ia o pauză pentru a ne detaşa de problemă şi
pentru a-i da inconştientului timpul necesar ca să o poată procesa. Astfel
am putea îmbunătăţi calitatea luării deciziilor, rezolvării problemelor şi inovării.
Cuvinte-cheie: gândire inconştientă, gândire conştientă, decizie, rezolvarea
problemelor.
Abstract
The paper presents research on unconscious thought made by Ap
Dijksterhuis Professor at Radboud University Nijmegen, the Netherlands,
and his team of researchers and Loran Nordgren Professor at Northwestern
University’s Kellogg School of Management, USA. Dijksterhuis and Nordgren
say that there is a third way beyond the rational and intuitive approaches
decision-making that results in more innovative ideas and more effective
solutions, it is a combination between conscious and unconscious thought.
These researchers argue that the best solutions to complex problems are
found on the intuitive way through recourse to the unconscious, in addition,
they have found a better way of combining rational processes and intuitive
decision-making. Once you have been assessed the information before



making a decision, it takes some time for people to sleep or an incubation
time of the ideas of the unconscious mind to give it what it needs in order to
participate in the process. You need to set a goal and taking a break to force
a postponement of issue and posting. Thus we could improve the quality of
decision making, problems solving and innovation.
Keywords: unconscious thought, conscious thought, decision, problem
solving.

Limitele gândirii conştiente. Am putea îmbunătăţi calitatea luării deciziilor,
rezolvării problemelor şi inovării în şcoli, inspectorate etc. prin cultivarea
unei forme structurate de intuiţie, în loc să ne bazăm doar pe gândirea
analitică? Răspunsul este afirmativ şi îl putem găsi în lucrările privind gândirea
inconştientă elaborate Ap Dijksterhuis profesor la Radboud University
Nijmegen, Olanda, şi echipa lui de cercetători la care s-a afiliat Loran
Nordgren profesor la Northwestern University’s Kellogg School of
Management, SUA. Recurgerea la abordări noi în ceea ce priveşte modul
în care procesăm gândurile, susţin aceşti cercetători, este remediul care va
elibera organizaţiile din chingile planificării strategice, aceste abordări ne
vor permite să luăm decizii care sunt mai fructuoase şi să rezolvăm
problemele mai eficient. În ultimele două decenii mulţi manageri au ajuns la
concluzia că deciziile luate doar pe baza analizei raţionale, în special cele
luate în timpul sesiunilor de planificare strategică tind să ducă la eşec. Experţii
raţionalişti cred că cele mai bune decizii, cele mai inovative idei şi cele mai
eficiente soluţii la probleme apar printr-un proces deliberativ sistematic şi
raţional. Dijksterhuis şi alţii spun că cele mai bune soluţii la problemele
complexe sunt găsite pe cale intuitivă, prin apelul la inconştient, mai mult:
„Gândirea conştientă are lacune care pot împiedica luarea unei decizii
corecte. În primul rând, gândirea conştientă poate duce la subestimarea
importanţei unor opţiuni alternative. În plus, deoarece conştiinţa are o
capacitate redusă, gândirea conştientă îi face adeseori pe oameni să ia în
considerare doar un set redus de informaţii în detrimentul altor informaţii
care ar trebui să fie luate în considerare atunci când se ia o decizie“
(Dijksterhuis, A., & van Olden, Z., 2006).

Inconştientul - scurt istoric al conceptului. Termenul a fost pus în circulaţie
(cf. Bynum, W. F., Browne, E. J. and Porter, R., 1981) în secolul al 18-lea de
filosoful Friedrich Schelling şi a fost dezvoltat şi consacrat alături conştient,
subconştient şi preconştient, de psihologul Sigmund Freud (sec. al 20-lea).
El a descris mintea conştientă ca fiind alcătuită din toate procesele mentale
de care suntem conştienţi, în timp ce inconştientul conţine instinctele de
bază care îşi au originea în biologia omului. Totuşi, primul care a vorbit de
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un aspect inconştient al cogniţiei se pare că a fost medicul şi filosoful
Paracelsus (sec. al 16-lea), iar cel care a făcut prima analiză a modului în
care  o serie de filosofi: A. Schopenhauer, E. von Hartmann ş.a. şi psihologi:
P. Janet, A. Binet ş.a. au utilizat termenii de inconştient şi subconştient a
fost psihologul William James (sec. al 19-lea). Inconştientul constă din
procesele care au loc în minte şi care apar automat şi nu sunt utilizabile de
către introspecţie şi include următoarele elemente: gândirea, memoria,
afectele şi motivarea.

Gândirea inconştientă. Dijksterhuis (2004) foloseşte un text din Freud ca
motto al uneia dintre lucrări pentru a-l indica pe acesta ca punct de plecare
în cercetările sale privind gândirea inconştientă: „Atunci când iau o decizie
de mică importanţă, am găsit că este întotdeauna avantajos să am în vedere
toate argumentele pro şi contra. Totuşi, în chestiuni vitale…decizia trebuie
să vină din inconştient, de undeva din adâncul nostru“. Teoria gândirii
inconştiente (Dijksterhuis, A., Nordgren, L., 2006) este o teorie generală
privind modul în care lucrează mintea. Ea încearcă să explice cum ajung
oamenii să ia decizii, de unde vin ideile noi şi cum pot fi rezolvate eficient
problemele. Dijksterhuis şi Nordgren au tras concluzia din studiile lor empirice
că gândirea inconştientă este întotdeauna implicată în procesul de luare a
deciziilor. Ei au identificat un mod mai bun de combinare a proceselor
raţionale şi a celor intuitive de luare a deciziilor. Abordarea lor este de tip
interdisciplinar, deoarece se află la intersecţia dintre psihologia
experimentală, economia comportamentală1 şi neuroştiinţe. Dijksterhuis şi
Nordgren susţin că există o a treia cale dincolo de abordările raţională şi
intuitivă de luare a deciziilor care are drept rezultat idei mai inovatoare şi
soluţii mai eficiente, acesta este o combinaţie între gândirea conştientă şi
cea inconştientă. Freud a comparat mintea cu un aisberg şi Dijksterhuis
foloseşte această comparaţie. Procesele conştiente sunt ceea ce observă
oamenii, ceea ce se vede deasupra apei. Oamenii le pot accesa pe calea
introspecţiei. Sub apă sunt multe procese mentale inconştiente cum ar fi:
cele care reglează respiraţia, percepţia senzorială, stocarea informaţiilor şi

1 Economia comportamentală este o teorie care susţine că există numeroase variabile
psihologice şi comportamentale care sunt implicate în deciziile de natură economică luate
de consumatori sau de state. Ea încearcă să unifice principiile de bază ale economiei
neoclasice cu realităţile din psihologia umană. Această teorie s-a desprins din economia
neoclasică la începutul secolului al XX-lea când teoria neoclasică a eşuat în încercarea de
a explica anomaliile care apar în interiorul economiilor de piaţă.
http://www.businessdictionary.com/definition/behavioral-economics.html
http://www.whatiseconomics.org/behavioral-economics
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accesarea memoriei. Aceste procese sunt o parte din individ, dar individul
este un străin pentru ele pentru că nu le poate observa, nu poate comunica
cu ele. El nu are acces la ele pe calea introspecţiei. Gândirea inconştientă
are o capacitate de procesare mai ridicată decât cea conştientă: „Recent
am descoperit că gândirea inconştientă duce la un proces automat de
evaluare care continuă cel puţin pentru un timp“ (Dijksterhuis, A., 2009).
Aceasta o face în mod special mai bună pentru comparaţii extinse între
seturi mari de informaţii, dintre care unele au în mod natural mai multă
importanţă decât altele. Extrem de fertilă, comparaţia cu aisbergul este
folosită şi în management în cazul culturii unei organizaţii, partea vizibilă
cuprinde: simboluri şi sloganuri, ritualuri şi ceremonii, mituri, eroi, modele
comportamentale etc., iar cea invizibilă are în componenţă: norme, valori,
credinţe, modele de gândire etc.

Gândirea conştientă şi cea inconştientă - implicaţii asupra proceselor de
luare a deciziilor şi inovării. Gândirea conştientă este, printre altele, superioară
gândirii inconştiente în ceea ce priveşte colectarea de informaţiei, de
asemenea, este foarte bună pentru detectarea violării regulilor, în cazul
propoziţiilor care au forma logică „dacă-atunci“, care apar când încercăm
să evaluăm un set de alternative, de exemplu: „Dacă nu luăm măsuri de
corectare acum, atunci vor exista consecinţe negative“. În multe cazuri,
procesul de luare a deciziilor prin combinarea gândirii conştiente cu cea
inconştientă este superior procesului de luare a deciziilor pe cale deliberativă
(Dijksterhuis, A., Bos, M.W., Nordgren, L.F., & van Baaren, R.B., 2006). Cei
care se angajează într-un proces de studiu raţional, conştient, urmat de
întrerupere şi incubare în timpul căreia intervin procesele inconştiente, au
performanţe mai bune decât cei care rămân doar la stadiul analizei.
Inconştientul e pur şi simplu mai bun la agregarea tuturor elementelor pro şi
contra asociate cu luarea unei decizii şi la manevrarea acelei complexităţi.
De exemplu, a lua o pauză şi a distrage gândirea de la problema pe care
tocmai am analizat-o poate duce la o calitate crescută a procesului decizional.
Puteţi merge la o plimbare, puteţi face o altă activitate sau puteţi dormi şi
astfel permiteţi inconştientului să proceseze informaţiile. Somnul este foarte
important pentru consolidarea achiziţiilor şi memorie, pentru prelucrarea
informaţiei complexe şi restructurarea ei. După somn, ideile par să capete o
formă mai ordonată. În ceea ce priveşte luarea deciziilor, e foarte important
să realizăm un proces în două etape (Dijksterhuis, A., Bos, M.W., Nordgren,
L.F., & van Baaren, R.B., 2006), adică să separăm faza colectării de informaţii,
când se pune accentul pe gândirea conştientă, de faza luării deciziei. Mai
întâi, vom iniţia o discuţie structurată condusă de un facilitator, atunci când
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colectăm informaţii ideal ar fi să sondăm oamenii în prealabil. Dacă dorim
să beneficiem de expertiza unică a celor din sala de şedinţă, ar trebui să
încercăm să obţinem în prealabil informaţii de la oamenii cei mai pregătiţi,
înainte de a se configura un punct de vedere al majorităţii. Apoi, când ne
vom întâlni, vom aplica gândirea conştientă la aceste probleme logice prin
stabilirea unor criterii şi evaluarea compromisurilor. Cum ar arăta succesul
şi eşecul? Ce atribute ale deciziei ar trebui să fie puse în practică pentru a
avea succes? Vom elimina apoi alternativele inacceptabile, „alternativele
care încalcă regulile“ (Dijksterhuis, A., Bos, M.W., Nordgren, L.F., & van
Baaren, R.B., 2006). După ce au fost evaluate informaţiile, înainte de a lua
o decizie, este nevoie de o perioadă în care oamenii să doarmă sau de un
timp de incubaţie a ideilor pentru a da minţii inconştiente ceea ce are nevoie
ca să participe la proces. Vom stabili un obiectiv şi vom lua o pauză, ca să
forţăm o amânare şi detaşarea de problemă. De exemplu,  facilitatorul poate
să spună când timpul de lucru s-a epuizat: „Am redus opţiunile de la patru la
două şi cu asta am încheiat activitatea pe ziua de azi. Ne vedem mâine
când vom alege dintre cele două opţiuni una singură“. Astfel vom înlesni
luarea unor decizii mai bune decât dacă am evalua argumentele pro şi contra
şi apoi am vota. Putem încerca, de asemenea, să structurăm în felul următor
şedinţele de grup pentru a trage foloase din proces (Dijksterhuis, 2009): ne
adunăm, discutăm ideile în grup şi apoi ne detaşăm un timp de problemele
respective – luăm o pauză de cafea sau masa de prânz etc. - după aceea
reluăm sesiunea şi luăm deciziile sau revenim a doua zi pentru a lua deciziile.

Atât gândirea conştientă cât şi cea inconştientă2 sunt esenţiale pentru
generarea unor idei bune. O mare parte a procesului de inovare este strâns
legată de analiză, ceea ce presupune: reflectare asupra problemelor,
detectarea unei lacune ascunse într-un plan, articularea problemelor şi
găsirea unui mod de a face lucrurile mai bine decât până acum, acesta este
într-adevăr domeniul deliberării conştiente. Totuşi, generarea unor idei noi
şi elaborarea unor soluţii şi abordări creative pot fi obţinute nu doar prin
analiză pură, ci şi prin alocarea de timp pentru detaşarea de problemă:
„Oamenii cărora li s-a oferit oportunitatea de a gândi inconştient în privinţa
2 Eu folosesc cu rezultate foarte bune tehnica aflării răspunsului la unele probleme sau luarea

unei decizii  cu ajutorul inconştientului şi al unei perioade de incubare, de regulă, o noapte
sau două. A fost un dar al inconştientului, pur si simplu am observat că dacă cu o zi două
înainte mă gândisem la o problemă şi nu ştiusem ce răspuns să dau sau ce decizie să iau,
după o noapte sau două, deodată, ştiam răspunsul sau ce decizie să iau. Mulţumită
lucrărilor lui Dijksterhuis şi Nordgren avem acum teoria care explică acest proces al gândirii
sesizat şi în cultura populară: „Noaptea e un sfetnic bun“. Pentru alte informaţii privind
gândirea inconştientă, vezi: http://www.unconsciouslab.com/index.php.).
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opţiunilor au luat decizii mai bune decât aceia care au gândit conştient ori
nu s-au gândit deloc“ (Dijksterhuis, A., & van Olden, Z., 2006). E în regulă
să apelăm doar la inconştient atunci când abordăm probleme care se pot
rezolva doar pe baza unor alegeri complexe? Din cercetările lui Payne şi
echipei (Payne, J., Samper, A., Bettman, J.R. & Luce, M.F., 2008) rezultă că
„…este neapărat necesar să avem în vedere interacţiunea dintre formele
de procesare şi solicitările sarcinii (mediile în care au loc alegerile) atunci
când luăm în considerare cum să abordăm problemele care necesită alegeri
complexe“. În orice caz, aceste două moduri de gândire pot conlucra
armonios.

Dacă dorim să dezvoltăm o cultură organizaţională în care inovaţia este
preţuită, va trebui să creăm un climat în care oamenii se simt încurajaţi să
sugereze modalităţi noi de a face lucrurile. Mai ales, oamenii nu trebuie
pedepsiţi pentru că vin cu idei noi care după ce au fost examinate se constată
că nu sunt cine ştie ce mare descoperire. De asemenea, avem nevoie de
un lider care lucrează nemijlocit la inovaţii şi le validează. Există o serie de
tehnici (Dijksterhuis, 2009) pentru desfăşurarea sesiunilor de inovare. În
general, inconştientul este impulsionat de un scop şi el va consolida scopul
care vizează emiterea de idei noi. Această consolidare va declanşa în mod
natural inconştientul. De multe ori, reuniunile de lucru care au succes nu
sunt pur analitice, ci e implicată, de exemplu, recurgerea la desene3, ceea
ce este măcar parţial ceva intuitiv. Dacă oamenii se opresc şi se uită pe
fereastră pentru a admira culorile toamnei sau ascultă la calculator sunetele
pădurii prin care trece un râu şi apoi se întorc la lucru, e posibil ca o idee mai
bună să răsară în mintea lor. Apoi o pot examina. Respectă ea criteriile lor?
Dacă nu, oamenii ştiu că ar trebui să vină cu ceva mai bun şi vor asculta
sunetele pădurii  sau vor privi din nou pe fereastră. Într-un loc de muncă în
care ne aşteptăm să fie generate idei noi, această abordare este extrem de
benefică. Descoperirea principală realizată de cercetările lui Dijksterhuis şi
ale echipei lui este aceea că „…atunci când suntem puşi în faţa unei decizii
complexe în care avem o mulţime de informaţii relevante… o perioadă de
detaşare duce la decizii mai bune decât o perioadă de gândire conştientă.
Reversul este adevărat în cazul unor decizii simple când gândirea conştientă
are performanţe mai bune decât cea inconştientă“ (Madelijn S. Trick, Ap
Dijksterhuis, Maarten W. Bos, Aukje Sjoerdsma, Rick B. van Baaren, Loran
F. Nordgren, 2011).

3 “A picture is worth a thousand words”, spun englezii, adică „O imagine valorează cât o mie
de cuvinte“. De multe ori, o imagine surprinde mesajul, sentimentele şi emoţiile mult mai
bine şi mai sintetic decât o pot face cuvintele scrise sau spuse.
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Ce e de reţinut pentru managerii din educaţie? În primul rând, că putem
îmbunătăţi calitatea luării deciziilor, rezolvării problemelor şi inovării în şcoli
prin utilizarea  intuiţiei alături de analiza raţională. Managerii din şcoli şi
inspectorate pot facilita angajarea echipelor pe care le conduc într-un proces
de analiză raţională a problemelor, urmată de o întrerupere (pauză) care
facilitează procesul de incubare în timpul căruia intervin procesele
inconştiente. Inconştientul îi va ajuta la agregarea tuturor elementelor pro şi
contra asociate cu luarea unei decizii şi la manevrarea situaţiei complexe.
Dacă managerii doresc să dezvolte o cultură organizaţională în care inovaţia
este preţuită, vor trebui să creeze un climat în care oamenii se simt încurajaţi
să sugereze modalităţi noi de a rezolva problemele şi să nu existe teama că
vor fi pedepsiţi pentru că vin cu idei noi care, după ce au fost examinate, se
constată că nu sunt foarte utile. De asemenea, este nevoie de un lider care
lucrează nemijlocit la inovaţii şi le validează.
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Rezumat
Articolul explorează opiniile managerilor de resurse umane din companii de
stat şi private din Bucureşti cu privire la tipurile de activităţi desfăşurate în
parteneriat cu universităţi/serviciile de consilierea carierei din universităţi
(CIO). Pe baza datelor culese, au fost elaborate recomandări cu privire la
activitatea centrelor CIO şi la colaborarea acestora cu actorii de pe piaţa
muncii, în vederea facilitării inserţiei profesionale a absolvenţilor.
Cuvinte-cheie: serviciile de consilierea carierei în învăţământul superior,
tranziţia spre piaţa muncii.
Abstract
The article explores the opinions of the Bucharest human resources
managers in relation to the activities developped in partnership with
universities/career guidance centres in universities (CIO). Recommendations
have been made for improving the activities of CIO and the collaboration
between them and the labour market, in order to facilitate the professional
insertion of the graduee.
Keywords: career counselling services in tertiary education, tranzition to
the labour market.

CS. Speranţa Ţibu*

1. Introducere

Am considerat oportună investigarea opiniilor managerilor de resurse umane
şi investigarea relaţiilor colaborative dintre acest grup ţintă şi centrele de
consilierea carierei din mediul academic întrucât tranziţia absolvenţilor spre
piaţa muncii reprezintă un proces complex, care reclamă o atenţie sporită.
Absolvenţii percep acest moment ca o situaţie de schimbare majoră în viaţa
personală (Graham, McKenzie, 1995). În contextul societăţii actuale,
caracterizată prin faptul că „singurul lucru care nu se schimbă este faptul că
totul este schimbător“ (Hiebert, 2004), piaţa forţei de muncă a devenit „mai
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flexibilă şi volatilă“ (Watts, Van Esbroeck, 1998), iar competiţia pe piaţa
globalizată a locurilor de muncă este mai acerbă ca niciodată. Pregătirea
absolvenţilor pentru inserţia profesională trebuie să aibă în vedere intervenţii
coroborate, nu doar efort unilateral din partea agenţilor educaţionali. Mediul
de afaceri, prin managerii de resurse umane, ca agenţi implicaţi direct în
recrutarea forţei de muncă, poate aduce perspective valoroase asupra
acţiunilor care trebuie întreprinse în parteneriat pentru facilitarea şi
eficientizarea tranziţiei de la educaţie la piaţa muncii.

2. Metodologie

2.1.  Caracteristicile respondenţilor
Lotul participant la studiul nostru a cuprins 50 manageri de resurse umane
din instituţii şi companii de stat şi private din Bucureşti. Majoritatea
respondenţilor sunt de gen feminin (84%), cu vârste cuprinse în intervalul 31-
40 de ani (50%), având finalizate studii superioare în domeniul ştiinţelor umane
(28%) şi ştiinţelor economice (28%).  Din punctul de vedere al tipului instituţiei/
companiei, 56% dintre răspunsuri provin de la angajaţi ai unor companii
multinaţionale, 40% din companii private naţionale şi numai 2% din instituţii de
stat. Profilul acestora cuprinde un spectru destul de amplu de domenii: aproape
o treime reprezintă firme de comerţ (28%), o cincime sunt companii din domeniul
telecomunicaţiilor/mass media (20%), industrie/construcţii (12%), finanţe
(10%), sănătate şi resurse umane fiecare cu câte 8%, marketing/cercetare
(6%), juridic, imobiliare şi alimentaţie fiecare cu 2%. Cele mai multe
răspunsuri (44%) provin de la respondenţi care lucrează în instituţii cu un
număr mare de angajaţi (100-1000). Ca şi poziţie în cadrul companiei, 74%
dintre respondenţi sunt manageri de resurse umane. Aproape jumătate deţin
o vechime de 2-3 ani, iar cei cu vechime de 0-1 an sau cei cu vechime mai
mare de 3 ani reprezintă fiecare câte 26% dintre respondenţi.

2.2.  Culegerea datelor
Am utilizat o metodologie cantitativă: ancheta pe bază de chestionar.
Instrumentul aplicat managerilor de resurse umane a cuprins 20 de întrebări.
Chestionarul a fost trimis prin email, iar răspunsurile au fost consemnate în
variantă electronică. Participarea a fost voluntară, selecţia lotului fiind realizată
pe baza interesului respondenţilor de a completa chestionarul.

2.3.  Limitări
Deşi lotul nu este reprezentativ pentru totalul populaţiei de manageri de
resurse umane din Bucureşti sau România, este totuşi suficient de mare
pentru derularea acestui studiu pilot care ne-a permis prelucrarea datelor şi
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extragerea unor concluzii importante din punctul de vedere al relaţiilor dintre
instituţiile de învăţământ superior/CIO şi piaţa muncii.

3. Rezultate – analiza datelor

Prezentul studiu se focalizează pe răspunsurile oferite de managerii de
resurse umane la itemii 3-17 ai chestionarului, itemi care au vizat strict
activităţile de colaborare dintre instituţii/companii şi universităţi/CIO.

a. Deschiderea pentru colaborare
În ceea ce priveşte deschiderea companiilor pentru colaborarea cu mediul
universitar, 52% dintre respondenţi consideră că instituţiile şi companiile de
pe piaţa muncii sunt deschise spre colaborare. În interiorul lotului de manageri
remarcăm diferenţe între opiniile exprimate de respondenţii tineri (18-30), a
celor cu vechime mică (0-1 an), a celor cu studii socio-umane, şi a celor
angajaţi în companii cu număr mare de personal (101-1000) care în proporţie
mai mare decât media consideră că mediul de afaceri este deschis spre
colaborare. Dintre motivele menţionate de respondenţi pentru care aceştia
consideră că instituţiile şi companiile de pe piaţa muncii sunt deschise spre
colaborare cu mediul universitar/CIO, amintim: interesul pentru recrutare al
companiilor (39%),interes şi demersuri concrete de colaborare pe termen
scurt/lung (19%), legislaţia care susţine angajarea tinerilor (3,8%). Dintre
motivele pentru care respondenţii consideră că instituţiile şi companiile de
pe piaţa muncii nu sunt deschise spre colaborare cu mediul universitar/
CIO, amintim: centrarea pe profit şi avantaje imediate, reticenţa companiilor
de a investi material în studenţi şi orientarea spre oameni deja formaţi (42%),
inexistenţa unui sistem coerent de recrutare care să includă şi universităţile,
inexistenţa resurselor umane, viziunii manageriale şi spaţiului dedicat practicii
studenţilor în companii (33%).

b. Natura colaborării
Mai mult de jumătate dintre respondenţi consideră necesară o relaţie de
colaborare permanentă cu învăţământul superior (57%), iar o treime
consideră oportună o relaţie deschisă de colaborare: atunci când situaţia o
cere să poată fi întreprinse anumite acţiuni. Remarcăm faptul că doar 4%
dintre managerii de resurse umane participanţi la studiul nostru nu consideră
necesară o relaţie de colaborare cu învăţământul superior.

c. Cu cine să colaboreze universitatea?
Întrucât pe piaţa muncii se regăsesc instituţii conectate în mai mare sau mai
mică măsură la specializările studenţilor, am sondat opinia managerilor de
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resurse umane asupra principalelor instituţii cu care ar trebui să colaboreze
învăţământul superior/CIO. Astfel, pe primul loc în topul colaborărilor se
regăsesc firme/companii/instituţii de profil asemănător specializărilor pentru
care se pregătesc studenţii (82% dintre respondenţi), locul 2 este ocupat de
firme/companii de recrutare şi plasament (72%), locul 3 de centre de
informare despre oportunităţile de studiu, formare şi muncă în Uniunea
Europeană (52%), locul 4 de orice tip de firmă/companie care ar putea derula
programe de interes pentru studenţi (46%), pe ultimul loc situându-se
Agenţiile de ocupare a forţei de muncă, menţionate de numai 4% dintre
respondenţi.

d. Activităţi concrete desfăşurate în parteneriat
46% dintre respondenţi declară că au desfăşurat activităţi de colaborare cu
instituţii de învăţământ superior pe parcursul anului universitar 2008-2009/
2010. În interiorul lotului de manageri de resurse umane care au declarat că
au desfăşurat activităţi de colaborare cu mediul academic/CIO, remarcăm
următoarele diferenţe: cei din companii cu număr foarte mare de angajaţi
(peste 1000) declară în proporţie mai mare decât media că au desfăşurat
activităţi de colaborare cu învăţământul superior/CIO (60-72%), în timp ce
respondenţii din companii mici declară în proporţie mult mai mică decât
media că au desfăşurat activităţi de colaborare (16%).

Următoarele teme sunt tratate din perspectiva răspunsurilor oferite de către
cei 46% dintre respondenţi care au declarat că au avut de activităţi de colaborare
cu mediul universitar/CIO pe parcursul anului universitar 2008-2009:

d.1. Numărul colaborărilor şi canalele de comunicare
În funcţie de numărul colaborărilor şi de partenerii universitari pentru
colaborare, 65,2% dintre respondenţi declară că au desfăşurat 2-3 activităţi
de colaborare, 30,4% declară că au desfăşurat un singur program de
colaborare în timp ce 4,3% au desfăşurat mai mult de 3 activităţi pe parcursul
unui an universitar.

Pentru derularea activităţii, managerii HR au colaborat cu 3 agenţi principali
din mediul universitar: decanatul/rectoratul, profesorii şi asociaţia
studenţească (52%). Serviciile de consiliere au fost menţionate de doar 4,3%
dintre respondenţi.

d.2. Forme de colaborare
Cele mai frecvente forme de colaborare dintre piaţa muncii şi instituţiile de
învăţământ superior/CIO le-au reprezentat:
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 Traineeship/internship, practică plătită (43,5%),
 Seminarii, cursuri de formare şi pregătire profesională (40%),
 Recrutare personal - activităţi directe de recrutare, organizare de târguri

de job-uri, promovarea posturilor libere (35%),
 Sponsorizări: participare la sesiuni studenţeşti/evenimente în calitate de

sponsori, dotare laborator pentru a putea desfăşura activităţi specifice
industriei (13%),

 Orientare în carieră, Assesment Centre (4,3%),
 Burse de studiu (4,3%).

d.3. Durata colaborării
Cea mai frecventă durată a colaborării a foste de 1-2 zile (31%) sau de 2-6
luni (31%). De asemenea, frecvente au fost şi activităţile mai lungi de 6 luni
(18%) sau cele permanente pe parcursul unui an de studiu (18%). Activităţile
desfăşurate pe parcursul unei luni au fost relativ rare (8,7%), iar cele de 1-
2 săptămâni nu au fost menţionate de niciun respondent.

d.4. Rezultatele colaborării
Rezultatele activităţilor/programelor derulate, din perspectiva respondenţilor
manageri de resurse umane, au fost următoarele:
 Angajare (47,8%),
 Lărgirea bazei de date şi a aplicaţiilor pentru un anumit post (17,4%),
 Studenţii au învăţat lucruri practice, formare, schimb de experienţă

(17,4%),
 Oferirea de burse (8,7%),
 Creşterea interesului studenţilor pentru compania respectivă, promovarea

(creşterea vizibilităţii) companiei (8,7%).

d.5. Dificultăţi în colaborare
Peste 70% dintre respondenţi declară că au întâmpinat dificultăţi în derularea
programelor comune cu instituţii de învăţământ superior/CIO, acestea
referindu-se la:
 Lipsa de motivare, seriozitate, abilităţi a studenţilor (17,4%): „Lipsa de

seriozitate“, „reticenţa de a participa“, „lipsa de motivaţie pentru a dezvolta
o carieră în cadrul companiei“, „incapacitatea de a îmbina noţiuni tehnice
cu practica“.

 Dificultăţi de organizare, comunicare dificilă cu universitatea/CIO (17,4%):
„Infrastructură insuficientă“, „lipsa personalului specializat în zona de
marketing şi comunicare“, „reticenţe“, „lipsa unui program flexibil care
să permită participare la programe full time şi pe mai multe zile“, „lipsa

                                                                               Revista de Pedagogie • LXI • 2013 (3) 87



comunicării între studenţi si organizaţiile studenţeşti“, „neimplicarea în
mediatizarea proiectelor propuse“.

d.6. Intenţii de viitor
Cu toate dificultăţile întâmpinate, 74% dintre manageri declară că ar iniţia,
pe viitor, (şi alte) programe de colaborare cu învăţământul superior/CIO, 2%
declară că nu ar derula, iar 24% sunt nehotărâţi.
Motivele pentru care managerii HR ar derula în viitor programe comune cu
instituţii de învăţământ superior sunt următoarele:
 Adaptare mai uşoară la angajare, formare practică, formarea viitorilor

angajaţi conform valorilor companiei, pregătire pentru piaţa muncii (30%),
 Recrutare/bază de recrutare (27%),
 Vizibilitatea companiei, înţelegerea domeniului (8%),
 Efecte pe termen lung (5,4%).
Motivele pentru care nu ar derula/nu ştiu dacă ar derula pe viitor programe
comune sunt:
 Inexistenţa unor beneficii imediate pentru companie (5,4%),
 Inexistenţa unui cadru de colaborare/ organizare a activităţilor (2,7%),
 Demotivarea angajaţilor din companie (2,7%).

4. Discuţii şi concluzii

În studiul nostru am pornit de la modelul utilizat de către Universitatea din
Jÿvaskÿla (Finlanda): „Consilierea şi orientarea sunt din ce în ce mai mult
considerate suport pro-activ pentru dezvoltarea personală, educaţională şi
profesională a studenţilor mai degrabă decât o abordare re-activă la situaţiile
problemă cu care se confruntă studenţii“ (Watts, Van Esbroeck 1998). În
cadrul acestui model, sprijinul pentru student reprezintă atât responsabilitatea
factorilor din interior, cat şi a celor din exteriorul universităţii (ex: piaţa muncii).

Astfel, am încercat să vedem dacă în România piaţa muncii se consideră
sau face activ parte din acest proces de consiliere şi pregătire a studenţilor
pentru angajare şi care sunt relaţiile de colaborare cu mediul universitar/
CIO. Prin vocea managerilor de resurse umane am investigat nevoile, ce îşi
doresc instituţiile şi companiile de la mediul universitar, care sunt bunele
practici de colaborare, care sunt barierele şi ce se poate face pentru a le
depăşi.

Rezultatele studiului au arătat că există un anumit grad de deschidere spre
colaborare dinspre piaţa muncii. Beneficiul, atunci când vorbim de universitate
şi student, ar fi acela al creării cadrului pentru dezvoltarea şi exersarea
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abilităţilor practice. Pentru companii, beneficiul ar fi acela al accesului la
grupul ţintă pentru recrutare directă de personal sau extinderea bazei de
recrutare. Managerii tineri cu pregătire umanistă, din companii mari, par a fi
mai deschişi spre contacte directe şi permanente cu universitatea/CIO.
Activităţile derulate au avut cel mai frecvent fie o durată scurtă de o zi, fie un
semestru: stagii de formare/practică, activităţi directe de recrutare de
personal, sponsorizări, burse. Remarcăm implicarea instituţiilor de pe piaţa
muncii în activităţi de colaborare atunci când rezultatele directe conduc la
profit imediat pentru companii, profit concretizat în principal prin angajare.

Deşi există interes şi deschidere spre colaborare, atunci când astfel de
activităţi au avut loc,  s-au lovit de o serie de dificultăţi legate fie de student
(lipsa de interes şi motivare), fie de managementul relaţiei de colaborare
periclitat de lipsa personalului specializat care să aibă drept obiective
derularea proiectelor de colaborare cu angajatorii. Companiile sunt dispuse
să ofere şi alte avantaje studenţilor, de tipul burselor, programelor de
internship sau al angajării, dacă relaţia s-ar desfăşura cu mai puţine dificultăţi.
Întrucât legea oferă spaţiul necesar, un centru de consiliere ar putea prelua
responsabilităţile ce ţin de construirea şi menţinerea comunicării şi
relaţiei cu piaţa muncii, degrevând corpul profesoral sau structurile de
conducere de sarcini care nu corespund fişei postului celor două tipuri de
personal. Întrucât un astfel de centru este văzut ca factor cheie, interfaţă,
facilitator al colaborării dintre universitate şi piaţa muncii, participanţii la studiul
nostru au oferit recomandări cu privire la activitatea CIO acestuia:
1. Accent pe informare şi consiliere pentru angajare. Consilierea este

importantă pentru dezvoltarea abilităţilor de marketing personal,
informarea despre angajare (contractul de muncă, drepturi şi obligaţii,
program zilnic) sau plasare (identificarea unor locuri de muncă pentru
studenţi sau absolvenţi).

2. Dezvoltarea competenţelor şi atitudinilor specializate pentru consiliere.
Este foarte important ca practicienii din CIO să îşi stabilească obiective
clare, să deţină o bună comunicare cu mediul extern, să utilizeze criterii
coerente de evaluare şi consiliere. Atitudinile recomandate sunt: implicare,
seriozitate, profesionalism, dăruire.

3. Să lucreze în folosul studenţilor. Consilierul este persoana care îi ajută
pe studenţi, colaborează şi dialoghează cu ei permanent, îi ascultă, le
câştigă încrederea, îi promovează pe cei cu talent, încurajează
participarea studenţilor la sesiunile de comunicări ştiinţifice, îi sprijină în
găsirea unui loc de muncă.

4. Dezvoltare personală, să dobândească abilităţi conexe. Pe lângă abilităţile
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specifice meseriei, consilierii CIO ar fi de dorit să deţină şi abilităţi de
coaching, terapie, mentoring, abilităţi psihologice. De asemenea, este
important ca „ei să fi lucrat în mediul privat pentru a înţelege ce se cere
de la studenţi în acest mediu“. Dintre atitudini, sunt recomandate:
varietatea, comparaţia, imaginea de ansamblu, flexibilitatea, creativitatea.

5. Să cunoască aspecte globale ale pieţei muncii. Adaptarea permanentă
la cerinţele pieţei forţei de muncă, monitorizarea atentă a schimbărilor
de pe piaţa muncii, cunoscători ai realităţii socio – economice, să
cunoască bine întreaga piaţă a muncii, chiar dacă profilul instituţiei de
învăţământ nu se potriveşte cu domeniul de activitate al unor firme din
piaţă.

6. Să îşi sporească vizibilitatea. Una dintre recomandările cel mai des
formulate a ţinut de creşterea vizibilităţii centrelor, acestea nefiind bine
cunoscute pe piaţa muncii: „să se facă mai bine cunoscute în rândul
tinerilor“, „crearea unei pagini web a centrelor de consiliere din România
cu adrese şi date de contact pentru a putea fi mai uşor găsite“, „să viziteze
companii şi să se prezinte“, „să lucreze în reţea“, „să organizeze, seminarii
cu firme“, „să fie permanent în contact cu firmele/companiile/instituţiile
pentru a colecta exemple, studii de caz, poveşti de succes“, „identificarea
de resurse şi parteneri trebuie să fie parte integrantă din acţiunile
consilierilor“.
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Rezumat
La nivel naţional există numeroase iniţiative de integrare a artelor în educaţie
dar care nu beneficiază de un cadru bine articulat care să sprijine acest
proces. Rezultatul acestei situaţii este existenţa unui set de practici, diferite
ca structură şi impact, care au nevoie de anumite puncte de referinţă pentru
a-şi valorifica optim potenţialul de a avea un efect pozitiv asupra grupurilor
ţintă. Articolul de faţă trece în revistă iniţiativele practice şi la nivel de politici
existente la nivel naţional şi european în ceea ce priveşte integrarea artelor
în educaţie şi prezintă iniţiativa construirii unei reţele naţionale care să sprijine
operatorii culturali şi educaţionali în acest proces.
Cuvinte-cheie: artă în educaţie, reţea, operator cultural, bune practici.
Abstract
At a national level there are numerous initiatives regarding the integration of
arts in education, but they lack a well articulated framework that would support
this process. The result of this situation is a set of practices, with different
structures and results, that need some reference points in order to capitalize
on their potential to have a positive impact on the target group. This article
reviews the practices and policies present at national and European level
regarding the integration of arts in education and presents the initiative of
developing a national network that would support cultural and educational
operators in this process.
Keywords: art in education, network, cultural operator, good practices.

1. Context

La nivel naţional există numeroase iniţiative de integrare a practicilor artistice
în demersul educaţional, dar până în acest moment ele nu au reuşit să se
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coaguleze într-o formă capabilă să ofere un cadru general care să le ghideze
şi amplifice potenţialul pozitiv. Asociaţia MetruCub – Resurse pentru cultură,
împreună cu o serie de parteneri din domeniul artei şi educaţiei (Universitatea
Naţională de Arte Bucureşti, Fundaţia Soros, Centrul pentru Educaţie şi
Formare „Sintagma“) a demarat demersurile pentru dezvoltarea unei reţele
de susţinere a utilizării artelor în educaţie. O primă întâlnire a avut loc în
luna august şi a avut ca tematică modelul norvegian al unei reţele de
promovare a artelor în educaţie. Următoarele trei întâlniri sunt programate
pentru lunile octombrie-decembrie 2013 şi urmăresc dezbaterea resurselor
disponibile pentru actorii educaţionali şi culturali implicaţi şi a cadrului formal
care poate sprijini această iniţiativă.

Folosirea artelor în acest mod este o tendinţă majoră la nivel internaţional,
un studiu foarte recent al Centre for Educational Research and Innovation,
intitulat „Art for Art’s Sake? The Impact of Arts Education“ (OECD, 2013)
arată că educaţia în domeniul artelor este tot mai importantă pentru formarea
unor persoane adaptate la cerinţele economiei moderne, bazată intensiv pe
inovaţie şi creativitate. Studiul arată ca educaţia artistică in şcoli poate avea
impact şi asupra îmbunătăţirii performanţei în discipline cum ar fi matematica,
ştiinţele etc. şi poate consolida motivaţia elevilor, încrederea în sine şi
capacitatea de a comunica şi coopera în mod eficient. De asemenea, artele
potenţează abilităţi precum gândirea critică, creativitatea, motivaţia şi
comunicarea (Holt & Kaiser, 2009; Odobeştianu, 2011; Hannemann, 2006;
Rao et alii, 2009; Park and Hong, 2010). Educaţia artistică, astfel, are un
impact pozitiv asupra celor trei subseturi de aptitudini definite ca „aptitudini
pentru inovare“: abilităţi la diverse discipline şcolare, abilităţi de gândire critică
şi creativitate, şi abilităţi comportamentale şi sociale.

La nivel european, Agenda  Europeană pentru Cultură, aprobată de Consiliul
UE în 2007, este un document oficial important care subliniază valoarea
educaţiei artistice în dezvoltarea creativităţii. Mai mult decât atât, cadrul
strategic al UE pentru cooperare în educaţie şi perfecţionare în următoarea
decadă  accentuează clar importanţa competenţelor cheie transversale,
incluzând conştientizarea culturală şi creativitatea.

Problema socială mai generală la care iniţiativa îşi propune să răspundă
este lipsa activităţilor culturale profesioniste în viaţa copiilor şi tinerilor in
Romania. Concret, aceasta se referă la facilitarea unei întâlniri directe,
nemijlocite, a acestora cu artişti profesionişti acolo unde trăiesc şi învaţă.
Ori, accesul la cultură şi participarea la viaţa culturală sunt două dintre
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drepturile fundamentale ale oricărui cetăţean român, protejate de Constituţia
României. Aceste drepturi au ca element specific „faptul că ele contribuie în
mod direct la dezvoltarea umană precum şi la dezvoltarea fiecărei persoane
prin protejarea referenţialului cultural necesar pentru propriul proces de
identificare şi pentru explorarea propriilor capacităţi“ (proiectul de Strategie
naţională pentru cultură şi patrimoniu naţional 2014-2020, Ministerul Culturii,
2013). Din păcate, în România lipsa accesului la cultură şi a participării la
viaţa culturală în rândul copiilor şi tinerilor nu poate fi probată prin studii
privitoare la consumul cultural, întrucât Barometrul de Consum Cultural (http:/
/www.culturadata.ro/), realizat anual de către Centrul de Cercetare şi
Consultanţă în Domeniul Culturii începând cu 2005 nu priveşte decât
persoane cu vârstă peste 15 ani. Cu toate acestea, problema se conturează
indirect, prin prezentarea mai multor date, în primul rând prezenţa curriculei
artistice şi culturale în programa educaţională pentru învăţâmântul obligatoriu.
Din acest punct de vedere, studiul „Educaţia artistică şi culturală în şcoala
europeană“, realizat în 2009 la nivel european de către Reţeaua Euridyce arată
că România este ţara cu cea mai limitată ofertă educaţională artistică pentru
elevi în ciclul şcolar obligatoriu: doar muzică şi arte plastice. De asemenea,
pregătirea învăţătorilor şi profesorilor care predau la şcoli generaliste (nu
învâţământ artistic de specialitate) este una de bază, iar accesul artiştilor
profesionişti la cursuri nu este în niciun fel încurajat de şcoală.

Singurul program care creează un cadru pentru întâlnirea dintre copii/tineri
şi cultură este programul „Şcoala altfel“, lansat de Ministerul Educaţiei în
2011. Nici pentru acest program nu există până în acest moment o evaluare
oficială (Institutul de ‘tiinţe ale Educaţiei elaborează în acest moment o astfel
de evaluare), însă o cercetare cantitativă realizată de INTUITEXT (http://
www.suntparinte.ro/invatare/77-prescolar/6450-analiza-scoala-altfel-ce-cred-
cadrele-didactice-parintii-si-copiii) pe un eşantion de 1273 de cadre didactice
si 1013 părinţi, la nivel naţional arată că cele mai multe activităţi desfăşurate,
atât în mediul urban (82%), cât şi în mediul rural (81%) au fost cele culturale.
Programul „Şcoala altfel“, în 2013 la a doua ediţie, încurajează părinţi şi
organizaţii culturale să se implice în designul unui program atractiv şi inovator
pentru copii, însă nu oferă finanţări dedicate şcolilor pentru realizarea
activităţilor şi nici un cadru funcţional de reflecţie la nivel local şi regional.

În acelaşi timp, oferta culturală dedicată copiilor este în ultimii ani într-o
continuă creştere, în special în rândul organizaţiilor culturale neguvernamentale.
Este de remarcat şi adaptarea programului unor instituţii publice de cultură
la profilul copiilor şi tinerilor, remarcându-se în acest sens activitatea Muzeului
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Naţional de Artă a României, a Operei şi Operetei Române şi Muzeul Naţional
al Ţăranului. Aceste instituţii publice de cultură depun eforturi şi răspund
unei nevoi reale de dezvoltare a publicului pentru cultură şi de sprijinire a
unei dezvoltări armonioase a copiilor prin artă.

În plus, unul dintre studiile fundamentale pentru dezvoltarea managementului
şi politicilor culturale europene, realizat în anii 1970 de sociologul francez
Pierre Bourdieu si cunoscut sub numele de „La Distinction“, demonstrează
faptul că simpla facilitare a accesului la cultură, prin înfiinţare şi subvenţionare
de instituţii publice precum muzee, teatre, opere etc. nu garantează un
consum cultural ridicat ori susţinut.

Arta şi cultura sunt condiţionate ca participare de educaţia individului, de
familiaritatea cu obiceiul de expunere la opera de artă, de curiozitatea şi
nevoia de a intra în contact cu un produs artistic. Politica culturală de
subvenţionare a biletului la teatru sau la muzeu nu atrage după sine, deşi
aceasta este intenţia, un flux mai mare de vizitatori/spectatori şi nici nu
determină participare din partea categoriilor sociale cu educaţie şi venituri
medii. Singurul criteriu care influenţează cu adevărat consumul cultural este
educaţia artistică, care se formează în şcoală şi în familie, prin contact direct
cu creaţia artistică/patromoniu ş.a.m.d. Studiile lui Bourdieu au confirmat
această teorie, demonstrând că în pofida costului de acces extrem de redus,
consumatorii de cultură şi artă erau tot cei educaţi şi în general cu un venit
peste medie (ceea ce în perioada studiului erau interconectate).

În spaţiul Central şi Est European, Milena Dragićević Šešić, reia acelaşi
raţionament, nuanţându-l pentru realitatea contemporană. În lucrarea
„Cultura. Management, mediere, marketing“ (2002) ea argumentează modul
cum se educă obiceiul de consum cultural încă din perioada copilăriei, şcoala
şi familia jucând un rol esenţial în acest sens. Mai mult, faptul că în domeniul
cultural nu există cerere explicită, face ca lucrurile să devină cu atât mai
acute. Oferta determină cererea în consumul de tip artistic, însă, dacă oferta
se loveşte de lipsa educaţiei pentru un asemenea tip de comportament, ea
rămâne fără răspuns. Din acest motiv, o iniţiativă de acţiune în direcţia culturii
în educaţie, aşa cum îşi propune proiectul de faţă, devine primordială pentru
pregătirea publicului viitor, care la rândul său influenţează tipul de creaţie
artistică care se poate devolta pe teritoriul unei ţări.

Revenind la dinamica ONGurilor culturale, există un număr semnificativ de
astfel de operatori care realizează programe educaţionale prin artă şi de
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artă adaptată copiilor de la vârste extrem de fragede. O analiză a acestor
iniţiative nu s-a realizat până în acest moment, însă putem spune, pe baza
experienţei profesionale, că acestea se concentrează în marile oraşe ale
României, dintre acestea Bucureştiul fiind de departe nucleul celor mai multe
iniţiative şi activităţi.

Este remarcabilă această dinamică, în condiţiile în care ONGurile culturale
sunt într-o situaţie extrem de dificilă începând cu 2007, practic singurele
finanţări publice disponibile pentru activitatea lor fiind cele administrate de
Administraţia Fondului Cultural Naţional, aproximativ 12, 5 milioane de lei
pentru toate proiectele culturale realizate în România în 2013 (cu precizarea
că aceste fonduri sunt disponibile şi instituţiilor publice). Din această sumă
3 milioane de lei au fost dedicaţi în 2013 proiectelor de educaţie culturală.
Considerăm că la baza problemei principale se află un cumul de cauze,
cele mai importante fiind: (1) lipsa înţelegerii potenţialului culturii pentru copii
şi tineri şi pentru comunitate în rândul organizaţiilor educaţionale şi a
autorităţilor publice care ar putea încuraja şi finanţa programe strategice,
(2) insuficiente competenţe şi motivaţie pentru o reală colaborare, pe scară
largă, a sectorului educaţional cu actori culturali pentru dezvoltarea de
proiecte dedicate, (3) un anumit tradiţionalism şi rigiditate ale cadrului de
funcţionare ale iniţiativelor alternatice în şcoli, în ciuda existenţei unei explicite
descentralizări şi libertăţi acordate şcolilor, (4) lipsa unor organizaţii cu rol
de think-tank şi a unor reţele sau coaliţii care să determine o serie de acţiuni
colective care să aducă în atenţia publicului şi a autorităţilor publice
problemele şi potenţialul care există.

Asociaţia MetruCub şi partenerii săi urmăresc diminuarea şi eliminarea
acestor probleme, folosind ca punct de referinţă expertiza unor specialişti
norvegieni care au implementat în ultimii 10 ani un astfel de Program strategic
pentru artă în şcoli din Norvegia.

2. Obiectivele reţelei

Un prim obiectiv al reţelei  ar fi creşterea competenţelor de dezvoltare de
proiecte culturale în şcoli în rândul organizaţiilor culturale şi educaţionale
din România, prin organizarea de sesiuni de formare şi a unor întâlniri
informale pe tematici variate privind cultura în educaţie. De asemenea se
urmăreşte o mai bună înţelegere a raţiunilor şi dinamicii implicării sectorului
cultural în activităţi care privesc copii, tineri şi şcoli şi a posibilităţii de
dezvoltare a unor programe strategice de integrare a culturii în educaţie în
România.
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Se doreşte dezvoltarea unei reţele de formare şi networking profesional
pentru organizaţiile culturale şi artişti, care să aducă împreună actori
educaţionali interesaţi de potenţialul culturii în viaţa copiilor şi tinerilor şi
actori culturali dornici să se implice în educaţia şi formarea acestora. În
paralel se urmăreşte dezvoltarea unei comunităţi de advocacy pentru zona
culturii în educaţie, care să aducă împreună specialişti şi practicieni în
domeniu, care înţeleg miza politicilor interesectoriale dintre cultură şi educaţie
şi pot dezvolta proiecte în colaborare.

Grupurile ţintă ale iniţiativei sunt: a) organizaţii culturale, artişti şi studenţi la
arte, interesaţi de dezvoltarea publicului tânăr şi de contactul cu mediul
educaţional; b) organizaţii educaţionale (şcoli, organizaţii neguvernamentale
cu activitatea în sfera educaţiei); c) factorii de decizie naţionali şi locali (ex.
Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul Culturii, Inspectoratele Şcolare
Judeţene).

3. Provocările întâmpinate

Principala dificultate întâmpinată de iniţiativă vine din chiar noutatea ei. Deşi
există programul  „‘coala Altfel“ şi alte programe punctuale ale unor instituţii
de cultură adresate copiilor şi tinerilor, aşa cum sunt Muzeul de Artă al
României sau Opera Naţională, acestea sunt, pe de o parte, de dată foarte
recentă, pe de altă parte, lipsite de un cadru strategic articulat, care să
permită o înţelegere adecvată a importanţei lor. Acesta este şi motivul pentru
care am luat în calcul elemente precum pregătirea unor studii, crearea unei
reţele de specialişti, formulare de politici publice, lansarea unui dialog amplu
asupra tematicii, oferirea unor instrumente de know-how ş.a.m.d.

O altă provocare o constituie numărul redus de specialişti în domeniul
interdisciplinar al culturii în educaţie, fiind un segment slab reprezentat la
nivel universitar în formarea profesorilor sau a artiştilor, sau în structurile
publice de tipul autorităţilor sau unităţilor de învăţământ. În plus, este posibil
ca lipsa capacităţii de administrare a unor astfel de proiecte să împiedice
ONG-urile să fie mai active în direcţia culturii în educaţie.

Iniţiativa se mai loveşte şi de lipsa unei politici publice în domeniul culturii în
educaţie. Aşa cum am arătat deja, relaţia dintre cultură şi educaţie nu este
asumată de autorităţile publice la scară largă, rămânând un aspect puţin
cercetat şi cunoscut.
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4. Concluzii

Referitor la cadrul oficial, în România există o strategie la nivel naţional de a
descentraliza anumite domenii culturale, incluzând dezvoltarea cooperării
dintre şcoli şi muzee. O altă iniţiativă la nivel naţional în România e centrată
pe promovarea activităţilor extracurriculare, un protocol de colaborare
referitor la acest aspect fiind semnat de către Ministerul Educaţiei şi de
Ministerul Culturii. Acest protocol are ca scop declarativ îmbunătăţirea
colaborării dintre şcoli şi muzee, facilitând schimbul de experienţă între
specialiştii din domeniul cultural şi educaţional. În practică acest protocol de
colaborare, deşi are o fundamentare extrem de utilă şi bine definită, a rămas
unul pur scriptic, fără efecte reale. Iniţiativa de faţă vine să reitereze
importanţa colaborării structurate între actorii din domeniile educaţie şi cultură
şi a integrării acestei colaborări în programe şi strategii oficiale coerente ale
ministerelor de resort, cu aplicabilitate responsabilă în practică.

În ceea ce priveşte standardele europene oferite ca exemplu de alte state
europene, din studiul „Educaţia artistică şi culturală în Europa“, aflăm că în
Belgia, Danemarca, Irlanda, Malta, Olanda, Austria şi Norvegia există
organizaţii şi reţele naţionale înfiinţate special pentru a promova şi dezvolta
educaţia artistică şi culturală, prin mijloacele unor iniţiative specifice. Câteva
exemple în acest sens sunt: în Comunitatea Franceză a Belgiei există Cellule
Culture-Enseignement, în subordinea Secretariatului General al Ministerului
Comunităţii Franceze, care e responsabil de iniţierea şi facilitarea
parteneriatelor între lumile educaţiei şi culturii. În Comunitatea Flamandă
din Belgia, Ministerul Educaţiei şi Formării a pus bazele unei organizaţii
similare numită Canon Cultuurcel.

Suntem optimişti în ceea ce priveşte potenţialul unei astfel de reţele şi credem
că eficienţa ei depinde de implicarea unui număr suficient de oameni şi
organizaţii în promovarea idealurilor şi a practicilor pe care le propune. De
asemenea credem că ritmul în care se va dezvolta  ar putea fi accelerat de
obţinerea unor finanţări care să acopere, chiar şi parţial unele dintre
componentele reţelei (ex. formare, cercetare, promovare). Pe măsură ce
iniţiativa se va dezvolta informaţiile relevate vor fi prezentate pe site-ul:
www.m3culture.ro
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CONSILIEREA ÎN CAZUL CLASEI PREGĂTITOARE

* Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Bucureşti, România
l.tasica@ise.ro

Rezumat
Lucrarea se doreşte a fi o analiză a dimensiunilor procesului de consiliere şi
orientare a dezvoltării personale a copiilor la intrarea şi de-a lungul clasei
pregătitoare. Se abordează aspecte referitoare la rolul şi conţinuturile
programei de consiliere (dezvoltare personală) pentru clasa pregătitoare,
proiectarea unităţilor de învăţare, specificitatea procesului de consiliere/
orientare pentru grupurile ţintă implicate (copii de 6 ani şi părinţii lor, cadre
didactice de la clasa pregătitoare, consilieri şcolari şi psihologi şcolari), relaţia
dintre procesul de consiliere şi evaluarea dezvoltării personale a şcolarului
mic, dificultăţi şi rezultate la finalul primului an de implementare a clasei
pregătitoare, concluzii şi recomandări cu privire la adaptarea disciplinei de
consiliere şi orientare în perioada următoare.
Cuvinte-cheie: consiliere şi orientare, dezvoltare personală, clasa
pregătitoare, unităţi de învăţare, evaluare.
Abstract
The paper intends to analyse the dimensions of the counseling and guidance
process of the children enroled in the reception class. Following isues will
be approached: roles and contents of guidance during preschool and early
school period, curricula framework for counselling and guidance (personal
development subject), general and specific in defining competencies,
designing learning secquences, interest for self knowledge, attitude against
self and others, express inner feelings and feelings against peers, specific
learning skills, connection between guidance, counseling and evaluation,
chalenges and results at the final of reception class, conclusions and
recommendations regarding the implementation of the curriculum on
“Counseling and Guidance” subject.
Keywords: guidance and counseling, personal development, reception class,
designing learning secquences, evaluation.
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Rolul şi conţinuturile programei de consiliere (dezvoltare personală)
pentru clasa pregătitoare

Toate documentele programatice naţionale şi europene recunosc şi
recomandă rolul consilierii şi orientării în fundamentarea autonomiei învăţării
şi a deciziilor individuale pentru viaţă încă de la vârsta micii copilării.

În această perioadă, sistemul educaţional românesc este dominat de
asimilarea celor 8 competenţe cheie în curriculumul şcolar, procesul de
predare – învăţare fiind orientat către o pedagogie a competenţelor, către o
abordare integrată transcurriculară a tuturor disciplinelor.

Ca urmare, disciplina consiliere şi orientare beneficiază de o programă
concepută după un astfel de proiect curricular şi câştigă o oră în plus conform
planului – cadru de învăţământ ciclul achiziţii fundamentale la nivelul clasei
pregătitoare, beneficiind de 2 ore săptămânal ( una trunchi comun, a doua
opţional).1

Ca scop final, se caută dezvoltarea profilului de formare a copilului în vederea
pregătirii lui pentru intrarea în clasa I.

În virtutea abordării transcurriculare, această disciplină vizează în special
dezvoltarea personală, socială şi vocaţională a copilului, fiind principala
responsabilă (dar nu singura) pentru formarea abilităţilor şi atitudinilor , prin
modelarea trăirilor personale, a intereselor, relaţionării, comunicării şi
proceselor de învăţare.

Am enunţat astfel competenţele generale ale programei, care alocă de
asemenea un spaţiu detaliat şi competenţelor specifice ca derivate ale celor
generale, urmând a fi dobândite etapizat pe parcursul întregii perioade
şcolare.

Conţinuturile învăţării reflectă  aceste competenţe, formulând sintetic trei
obiective aglutinate în proiectarea următoarelor unităţi de învăţare:

1. Interes pentru autocunoaştere, atitudine faţă de sine şi faţă de ceilalţi
2. Exprimarea emoţiilor vis-a-vis de semeni (copii – adulţi)
3. Abilităţi şi atitudini specifice învăţării şcolare

1 Planul – cadru de învăţământ pentru învăţământul primar, ciclul achiziţiilor fundamentale -
clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, Anexa la OMECTS nr. 3654 din 29.03. 2012
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Defalcarea lor pe competenţe specifice punctuale este însoţită în cadrul
programei de o serie de exemple, sugestii metodologice, tehnici, metode,
mijloace şi material didactic suplimentar menite să ajute cadrul didactic în
derularea şi aprofundarea acestor activităţi la clasă.

Grupuri ţintă implicate

Copiii de 6/7 ani sunt beneficiarii direcţi ai acestor demersuri educaţionale.
Lor le este destinat întregul efort al cadrelor didactice şi părinţilor pe parcursul
anului pregătitor.

Ei sunt şi principalii actori, în măsura în care procesul de predare  - învăţare
se bazează pe metode interactive  participative, flexibile şi antrenante cu
caracter explorator, practic aplicativ, precum: peer, blended, ludic, simulativ,
scenarizant, student-centred.

Cadrele didactice sunt un alt beneficiar direct, ei fiind actorii care
gestionează tot procesul de predare – învăţare, coordonând şi monitorizând
transformările evolutive ale şcolarilor debutanţi. Lor li se cere întregul efort
de pregătire, asimilare, derulare şi finalizare a modelării copilului.

Întrucât este un demers de mare anvergură, extins pe tot parcursul anului
şcolar, se recomandă ca fiecare cadru didactic să recurgă la ajutor şi să
colaboreze într-o reţea formată din consilier, psiholog, părinte, medic, ceilalţi
membri ai comunităţii.

Modul în care învăţătorul va utiliza instrumentele de lucru (programa şcolară,
materialele suplimentare, fişele, ghidurile) şi resursele reţelei de specialişti
reflectă propria creativitate, deciziile şi opţiunile pe care acesta le consideră
cele mai potrivite în adaptarea acţiunilor sale la nivelul şi particularităţile
fiecărui elev.

Părintele al cărui copil urmează clasa pregătitoare face parte din grupul
ţintă atât ca beneficiar direct cât şi indirect, prin propriul copil.

El se confruntă cu provocări serioase din perspectiva relaţiei cu copilul său
dar şi din cea privind colaborarea permanentă cu şcoala.

Lui îi revin răspunderile de a se educa şi informa ca părinte, presupunând
că se va strădui să-şi cunoască bine copilul cu particularităţile sale de vârstă
şi ca personalitate cu trăsături specifice, de a fi deschis la comunicare cu
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copilul, cu învăţătorul, consilierul, psihologul şi medicul. El  va evita greşelile
tipice în educarea copilului, va conştientiza necesitatea de a fi un model
pentru copilul său, va răspunde nevoilor de afect şi echilibru familial cerute
în astfel de perioade de dezvoltare şcolară.

În cazul unor dificultăţi şi situaţii conflictuale, va fi receptiv la sugestii,
îndrumări, consiliere din partea educatorilor şi a altor specialişti.

Consilierul este la rândul său inclus în grupul ţintă în funcţie de rolul pe
care este chemat să-l exercite fie ca ajutor activ al cadrului didactic,
contribuind cu intervenţii în demersurile de predare – învăţare, fie ca
îndrumător, supervizor al colegilor învăţători care solicită sprijin aprofundat
în aplicarea programei şcolare la această disciplină, fie ca ofertant al unor
sesiuni de consiliere de familie în relaţia părinte – copil.

De asemenea, consilierul joacă un rol important în evaluarea performanţelor
copilului de-a lungul şi la finalul clasei pregătitoare. Alături de psiholog, el
contribuie la examinarea şcolarului mic, la depistarea eventualelor dificultăţi
de învăţare şi recomandă măsuri de remediere.

Relaţia dintre consiliere, orientare şi evaluarea dezvoltării personale a
şcolarului mic

Am subliniat deja rolul consilierului în procesul de evaluare a copilului aflat
în clasa pregătitoare.

Totuşi, trebuie făcută distincţia între predarea disciplinei de dezvoltare
personală, evaluarea performanţelor şcolarului la această disciplină şi
intervenţia consilierului ca actor asociat în procesul evaluării.

Aşa cum precizează expres programa şcolară în nota sa de prezentare2, „în
cadrul orelor de dezvoltare personală NU se utilizează calificative sau
modalităţi de notare, iar acest fapt nu este o recomandare, ci o opţiune
fermă“3.

O astfel de opţiune este motivată de finalitatea demersurilor disciplinei de
consiliere care îşi propune să formeze „abilităţi de menţinere a stării de bine

2 Programa şcolară pentru disciplina Dezvoltare personală, clasa pregătitoare, clasa I şi
clasa a II-a. Anexa Nr. 2 la Ordinul MEN Nr. 3418/19. 03. 2013, Bucure’ti, 2013, MEN

3 Idem
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şi a unui stil de viaţă sănătos, social şi emoţional“4, de integrare şcolară
reuşită, de stimulare a interesului pentru autocunoaştere, a atitudinii pozitive
faţă de sine şi de ceilalţi, a atitudinii deschise faţă de muncă şi profesii.

Ca urmare, sunt recomandate alte metode adecvate de evaluare (atitudinală)
decât cele utilizate uzual la celelalte discipline: exprimarea ideilor şi
argumentelor personale prin postere, desene, colaje, proiecte, discuţii de
grup, fişe, portofoliul educaţional etc.

Aşadar, consilierul se poate constitui ca suport de îndrumare în utilizarea
acestor metode, prin direcţionare, facilitare şi intervenţie alături de ceilalţi
factori ai reţelei (învăţător, părinţi, psiholog) cât şi ca membru al comisiei de
evaluare cu sarcini oficiale de completare în scris a unor recomandări
vocaţionale şi/sau remediale în cadrul raportului de evaluare (RED) a
dezvoltării fizice, socio-emoţionale, cognitive, a limbajului şi comunicării
precum şi a capacităţii şi atitudinii de învăţare la sfârşitul clasei pregătitoare5.

Provocări şi dificultăţi la finalul anului pilot precedent

Pe lângă aspectele pozitive, sunt semnalate şi anumite dificultăţi ce ţin de
eliminarea unor bariere psihologice şi atitudinale la care consilierul poate
contribui alături de cadrul didactic prin metode specifice (de tip persuasiv,
psihocomportamental, terapeutic) şi prin utilizarea unor practici educative
de învăţare.

În acest sens se pot folosi câteva strategii (bazate pe principiile proximei
dezvoltări şi cele ale adaptării curriculare din perspectiva dezvoltării globale)
precum:
- Adaptarea conţinuturilor la nivelul de înţelegere al copilului (rezolvarea

unor probleme puţin peste nivelul standard)
- Strategii alternative de rezolvare prin încurajarea descoperirii unora noi,

inovative
- Noi metode de învăţare pentru cei care nu reuşesc cu cele tradiţionale
- Explicarea strategiilor pentru a înţelege logic corectitudinea/eroarea

mesajelor

4 Idem
5 Raport de evaluare a dezvoltării fizice, socio-emoţionale, cognitive, a limbajului şi a

comunicării, precum şi  a dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor de învăţare, la finalul clasei
pregătitoare (Proiect de act normativ subsecvent LEN) Metodologia de organizare şi
administrare a evaluării dezvoltării fizice, socio-emoţionale, cognitive, a limbajului şi a
comunicării, precum şi a dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor de învăţare, la finalul clasei
pregătitoare (Proiect de act normativ subsecvent LEN)
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- Repetarea noilor achiziţii în alte contexte, aplicarea lor în situaţii cât mai
variate

- Folosirea de exemple concrete implicând în mod direct experienţa
copilului

- Evitarea dificultăţilor de testare frecventă prin diversificarea organizării
şi evaluării informaţiei

- Evitarea etichetării prin valorificarea aspectelor pozitive din activitatea
copilului

- Conştientizarea importanţei calităţii şi cantităţii efortului depus pentru
obţinerea succesului şcolar

- Relativizarea eşecului, nu absolutizarea lui, pentru a-i ajuta pe copii să-l
depăşească, muncind mai mult.

Alte dificultăţi ţin de spaţiul şcolar şi de cadrul didactic: insuficienţa cadrelor
didactice în mediul rural, regimul de predare simultană, lipsa continuităţii
cadrului didactic la trecerea în clasa I, solicitând copilului efort de adaptare
psihică şi emoţională la alt stil educaţional, la altă sală de clasă sau chiar la
altă unitate şcolară, producerea de clivaje între stilul ludic din clasa
pregătitoare şi cel de învăţare din clasa I, care îngreuiază tranziţia;
restricţionarea libertăţii de mişcare în sala de clasă prin inadecvarea ei ca
spaţiu de joc; superficialitatea procesului de observare sistematică a evoluţiei
şi progresului înregistrate de copil.

Concluzii şi recomandări

La nivelul aplicării disciplinei de dezvoltare personală, actorii implicaţi în
marele demers pilot al clasei pregătitoare îşi exprimă în general opinia că
este „o decizie bună, cu impact educativ favorabil integrării şi adaptării copiilor
în mediul şcolar“.6

Ca o concluzie de ansamblu, atât cadrele didactice, dar mai ales personalul
de sprijin din care fac parte consilierii şcolari şi psihologii sunt insuficienţi
„deşi aceştia au un rol important în adaptarea copiilor la mediul şcolar“.7

Se poate recurge la ajutorul părinţilor atunci când aceştia se declară disponibili
să ajute învăţătorul în organizarea activităţilor de dezvoltare personală a
copilului.

6 Dumitrescu, Iliana,  Velea, Simona. (coord.)  Implementarea clasei pregătitoare în sistemul
educaţional românesc în anul ’colar 2012-2013, Institutul de ‘tiinţe ale Educaiei. Buc. 2013,
63 p.

7 Idem

106 CERCETĂRI, MODELE DE INTERVENŢIE, BUNE PRACTICI



Cursul de formare specific organizat de MEN a avut un impact pozitiv deosebit
asupra cadrelor didactice, care doresc continuarea lui, sugerând
suplimentarea materialelor postate pe platformă cu noi ghiduri şi suporturi
didactice referitoare la disciplina Dezvoltare personală pentru clasa
pregătitoare.

În măsura în care mediul de învăţare influenţează dezvoltarea personală,
psihologii şi consilierii şcolari recomandă continuarea eforturilor de adecvare
a spaţiului şcolar la specificul activităţilor derulate în clasa pregătitoare (joc,
libertate de mişcare, material auxiliar, mobilier minidimensional, ornare,
pavoazare).

„Cercetările au arătat importanţa ataşamentului şi securizării afective a
copiilor, lucrând cu acelaşi învăţător în perioada de tranziţie, indiferent de
locul de desfăşurare (şcoală sau grădiniţă) dacă se urmează acelaşi
curriculum.“8

Se aşteaptă noi reacţii, sugestii şi recomandări din teren pe parcursul derulării
celui de-al doilea an pregătitor din ciclul primar, în vederea  asimilării lor cât
mai rapide la nivel de sistem.
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SITUAŢII CONFLICTUALE ÎN ORGANIZAŢIILE ŞCOLARE –
REALITATE ŞI MODELE UTILIZABILE
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Rezumat
Situaţiile conflictuale sunt realităţi cotidiene în orice tip de organizaţie, iar
analizarea şi gestionarea acestora a menţinut viu interesul specialiştilor, mai
ales datorită impactului lor asupra performanţelor individuale şi
organizaţionale. Modul concret de dependenţă dintre sarcinile pe care le au
angajaţii şi conflictele care apar sunt încă neclare. Articolul culege informaţii
calitative şi cantitative din câteva proiecte derulate în ultimii ani la noi în ţară
sau în alte ţări şi clarifică, într-o oarecare măsură, sursele, tipurile de conflicte
şi frecvenţa lor de apariţie. De asemenea, în articol sunt prezentate câteva
dintre metodele de analiză a situaţiilor de conflict.
Cuvinte-cheie: modele pentru situaţiile de conflict, organizaţie şcolară,
acţiuni complementare, categorii ale procesului de interacţiune.
Abstract
The conflict situations are everyday realities in any organization, therefore
their analysis and management involved many specialists, due to the impact
on individual and organizational performances. The concrete way of
dependence between the tasks that employees have to solve and conflicts
that arise are still  unclear. This article collects qualitative information, as
well as quantitative information from some recent projects deployed in our
country or foreign countries, so that it clarifies to some extent the sources,
types of conflicts and their frequency of occurrence. Also in the article there
are presented some methods of analysing conflictual situations.
Keywords: models of conflict situations, school organization, complementary
actions, categories of the process of interaction.

1. Introducere

Ce este situaţia conflictuală?
James Schelemberg (1996, p. 8) defineşte conflictul prin „opoziţia dintre
indivizi şi grupuri, pe baza intereselor competitive, a identităţilor diferite şi a
atitudinilor care se deosebesc“ având la bază o luptă între valori şi revendicări
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de statusuri, putere şi resurse în care scopurile oponenţilor sunt de a
neutraliza, leza sau elimina „rivalii“ .

Generalizând definiţia lui J. P. Folger, M. S. Poole si R. K. Stutman din 1993,
situaţia conflictuală poate fi văzută ca o interacţiune dintre două persoane
independente, grupuri independente sau persoane şi grupuri care percep
scopurile lor ca fiind incompatibile sau au credinţa că aspiraţiile de moment
nu pot fi realizate simultan şi de aceea interferează reciproc, fiecare
participant urmărind realizarea scopului personal.

În cele ce urmează, vom prezenta structura şi modelele de conflict  mai
cunoscute şi utilizate mai frecvent, ca prim pas în demersul de diagnosticare
a stărilor conflictuale din organizaţiile şcolare. De ce considerăm necesar?
Diagnoza stărilor conflictuale, a surselor de conflict ar putea explica anumite
fenomene care au loc în unele şcoli. De exemplu: climatul de muncă
nesatisfăcător, cu o puternică încărcătură conflictuală între colegii de catedră,
sentimentele că şansele de promovare în carieră lipsesc - de aici dezinteres
în angajarea în sarcini a unora dintre cadrele didactice, distribuţia echilibrată
între cadrele didactice a solicitărilor existente - alt motiv generator de stres,
instrucţiuni neclare sau contradictorii, lipsa condiţiilor pentru perfecţionare,
duc la fluctuaţie de personal, dezinteres pentru activitatea didactică, pentru
participarea la cursuri de perfecţionare etc.

2. Modele utilizate curent şi natura conflictului

Cel mai frecvent utilizat model al conflictului este cel propus de J. Galtung în
1969, Modelul triadic dinamic în care elementele structurale,  contradicţia
(C), atitudinea (A) şi comportamentul (B), au fiecare dinamica proprie şi
interacţionează reciproc. Prin contradicţie (C), Galtung înţelege o situaţie
conflictuală determinată de scopuri incompatibile ale părţilor. Cel de-al doilea
element al modelului, atitudinea (A), include elemente afective, elemente
cognitive (convingerile) şi elemente conative (voinţa). Această componentă
include percepţii corecte sau eronate despre sine şi despre partenerii din
conflict, influenţate de emoţii puternice. Comportamentul (B) include o gamă
variată de posibilităţi de manifestare, de la comportamente de cooperare la
comportamente concurenţiale (sau competitive), la coerciţie, atacuri de toate
tipurile sau manifestarea ostilităţii.

După o perioadă de trei decenii, Bernard Mayer (2000) propune un model
similar, tot cu trei componente: una cognitivă, alta afectivă şi una
comportamentală. Asemănarea cu primul model este destul de mare, însă
ceea ce aduce nou modelul este că, pentru componenta afectivă, ia în calcul
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percepţia situaţiei conflictuale. Ultima componentă este văzută din două
perspective: una acţională şi una de comunicare. Percepţia conflictului, în
acest model este o variabilă care ţine de modul în care fiecare persoană
decodifică informaţiile pe care le observă într-o situaţie conflictuală. Mayer
însă atrage atenţia că fiecare are o grilă de lectură proprie, care depinde de
experienţele anterioare, de ştiinţa, de capacitatea sa de analiză, de atitudini,
dorinţe sau aşteptări, de dispoziţia de moment, de mediul în care are loc
conflictul, de numărul de participanţi etc. Componenta afectivă poate cataliza
desfăşurarea conflictului prin creşterea tensiunii datorită unor emoţii - şoc
sau a unor emoţii negative.

L. A. Coser este unul dintre specialiştii care fac următoarele două distincţii
în ceea ce priveşte conflictele: există o componentă nerealistă a conflictului
determinată de manifestarea unor emoţii (aspectul expresiv al conflictului)
şi există o componentă realistă a conflictului datorat orientării acţiunilor către
satisfacerea nevoilor sau a unui interes (aspectul orientării spre rezultat).
Componenta comportamentală, pentru Coser, este un set de acţiuni
constructiv/cooperante sau dimpotrivă, distructiv/competitive. Diversitatea
manifestărilor distructiv competitive nu o putem cuprinde aici, totuşi vom
trece în revistă pe cele care par mai importante: încercarea de a acţiona în
dezavantajul altuia, exercitarea puterii, violenţa, şi cele constructiv
cooperante: concilierea, comportamentele constructive sau comportamentele
prietenoase.

Modelele prezentate până în acest moment s-au referit la elementele
constitutive ale unui conflict. Există însă şi câteva modele procesuale, care
pun în evidenţă etape ale conflictului, prezentate pe scurt în tabelul următor
(vezi tabelul 1- conform lui Williams F., 2011, p.151):

Tabelul 1. Modele procesuale ale conflictului

Autor şi
dată

Etape

Pondy
1967

Conflict latent Percepţie
conflict

A resimţi
conflictul

Manifestare a
conflictului

Dizolvare şi
efecte

Thomas
1976

- Percepţie A resimţi
conflictul

Comportamente Consecinţe

Putnam,
Poole
1987

Interdependenţe Percepţia
unor
opoziţii

Interacţiune -

Wall,
Callister
1995

Cauze Proces Efecte
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 „Bancă” de
comportamente

Intenţie de a acţiona,
alegerea unui
comportament

 Aplicare
comportament

 
Consecinţe
cunoscute ale
comportamentelor
din experienţa de
viaţă

 Credinţe
comportamentale
credinţele normative
credinţe privind
controlul

 
Analizarea relaţiei
comportament-
consecinţă

Relaţie personală cu
autoritatea

Tabel 1. Alegerea comportamentelor în situaţii concrete de viaţă (adaptare
după Ilut, P. Valori, atitudini şi comportamente sociale,

Editura Polirom, 2004.)

Se cunoaşte faptul că anumite comportamente generează răspunsuri afective
partenerului care, la rândul său, alege dintr-o suită de comportamente
compensatorii. Aceste comportamente complementare au fost studiate de
psihologi şi sociologi pentru a găsi interdependenţe dintre statut, rol social
şi comportament. De exemplu, după părerea lui Phil Barker (2003, în Guilt
and Shame), sentimentul de ruşine datorat unei situaţii neplăcute dezvoltă
câteva comportamente, dintre care amintim atacul (care poate fi verbal sau
fizic), evitarea sentimentului de ruşine prin căutarea puterii sau a perfecţiunii,
devierea blamului utilizând auto blamarea, amabilitatea exagerată sau
sacrificiul de sine şi izolarea. Alt exemplu, pentru umilire sunt prezentate trei

3. Acţiuni planificate, acţiuni complementare, comportamente generate
afectiv

Ajzen a construit, în urmă cu un deceniu şi jumătate, un cadru conceptual
pentru studiul comportamentului numit teoria comportamentelor planificate.
În viziunea sa, comportamentul (sau intenţia comportamentală) este condus
de trei feluri de credinţe:
- credinţe comportamentale care se referă la consecinţele probabile sau

atribuite ale comportamentelor,  care produc atitudini favorabile sau
nefavorabile,

- credinţele normative (care duc la perceperea presiunii sociale) şi
- credinţe privind controlul (existenţa unor factori care pot facilita sau bloca

comportamente).
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categorii de reacţii posibile: de acceptare, care duce la depresie, apatie;
antagonism, care duce la supărare, furie, urmate de inversarea rolurilor şi
manifestarea unor sentimente de supărare, furie. Însă aceste comportamente
amintite mai sus apar ca urmare a efectelor unor relaţii agresive experimentate
anterior.

Acţiunile atrag alte acţiuni, sunt de părere toţi psihologii, iar în acest sens, în
urmă cu o jumătate de veac (Leary, 1957, apud Newcomb 1970) a fost
pentru prima dată explicată complementaritatea acţiunilor umane şi a
implicaţiilor (vezi tabelul 2.):

Tabel 2. Complementaritatea acţiunilor

Acest tabel sugerează un adevăr de necontestat şi anume că, într-o
succesiune de acţiuni umane, o acţiune atrage acţiunea complementară, o
acţiune din prima coloană a tabelului este de obicei urmată de acţiunea
complementară corespunzătoare a partenerului, din a  doua coloană. Pentru
un manager este important să cunoască acest mecanism prin intermediul
căruia poate orienta comportamentele subordonaţilor, evitând escaladarea
conflictelor.

O altă direcţie de pornire pentru analiza comportamentelor în situaţii de
conflict este taxonomia propusă de Bales în 1970, care îşi păstrează
actualitatea. Instrumentul propus de Bales – analiza proceselor de
interacţiune (IPA - interaction process analysis) se focalizează pe interacţiuni
interpersonale incluzând elemente comportamentale capabile să dea o
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Comportamente sau tipuri de acţiuni
care arată:

Acţiunile din prima coloană atrag
acţiuni care demonstrează:

Respect, admiraţie, căutarea
sprijinului

Consiliere, oferirea sprijinului

Aprobă, acţionează colegial Ajutorare, afecţiune
Ajută, susţine Oferă încredere şi acceptare
Conduce, ordonă, dirijează Respect şi obedienţă
Exploatează, respinge, refuză Sentimente de inferioritate şi

neîncredere
Atacă, pedepseşte Ostilitate şi rezistenţă
Acţionează nonconformist, critic,
sceptic, se revoltă

Pedepsire, respingere

Acţionează timid, supus, modest Aroganţă şi conducere



măsură calităţii acestora; iniţial a fost dezvoltat pentru rezolvare de probleme
în grupuri, codificând comportamente de interacţiune – acte şi context, apoi
sfera de aplicaţie a crescut deoarece a cuprins şi elemente socioemoţionale
(vezi tabelul 3). Ulterior, identifică ariile socioemoţionale şi defineşte „ariile
negative de reacţie“ care duc la performanţe mai modeste ale organizaţiei
sau grupului şi la scindări. Evitarea lor este importantă şi poate fi realizată
de manager prin instituirea unor regulamente precise şi prin respectarea
acestora.

Arie socioemoţională

Reacţii pozitive Reacţii negative

1. Arătarea solidarităţii - a
simţi prietenie: orice act care
are loc este urmat de
exprimări a unor sentimente
pozitive prin comportamente
specifice, de exemplu, a
consolida statutul altei
persoane în grup, a da
încredere, a da ajutor, a
recompensa.

2. Detensionare, a dramatiza
- reducerea anxietăţii pe care
o experimentează o persoană.
Exemple comportamentale: a
glumi, a râde, a arăta
satisfacţie faţă de o situaţie.

3. Acord, a exprima acordul
prin: a arăta în mod pasiv sau
activ acceptul, a arăta că
înţelegi, a manifesta
toleranţă, a participa la
acţiune în sensul respectiv.

1. A exprima dezacordul:
orice act de respingere arătat
unei persoane. Exemple
comportamentale: respingere
pasivă, izolare, politeţe,
formalitate, a nu acorda sprijin
sau ajutor într-o acţiune.

2. Exprimarea unor tensiuni:
acte care exprimă existenţa
unor tensiuni. Exemple
comportamentale: solicitarea
ajutorului şi retragere.

3. Exprimarea poziţiei opuse,
antagonice şi arătarea lipsei de
simpatie sau prietenie: orice
acţiune care arată sentimente
neprieteneşti ,negative  faţă de
altă persoană.
Comportamentele ajung până la
atac la statutul sau imaginea
altei persoane, comportamente
agresive.

114 CERCETĂRI, MODELE DE INTERVENŢIE, BUNE PRACTICI



Tabel 3. Categorii ale procesului de interacţiune şi coduri funcţionale
(Bales, R. F., 1970)

Pornind de la domeniile prezentate de Bales în IPA, Gadde şi Håkansson
(1993, p.75) au clasificat mediile din organizaţii în funcţie de doi factori:
nivelul de colaborare şi nivelul de conflict şi, în funcţie de aceştia, au stabilit
patru tipuri de organizaţii şi performanţa aşteptată ca urmare a factorilor
coroboraţi (vezi tabelul 4).

Arie: sarcini de lucru

Întrebări referitoare la
sarcină

Răspunsuri aşteptate

1. A solicita informaţii
pentru orientare în sarcină :
orice act prin care sunt
solicitate informaţii factuale
rezultate prin observări sau
prin experienţe. Exemple
comportamentale: a întreba
pentru a se informa, a solicita
repetarea informaţiei,
clarificare, confirmare.

2. A solicita opinii personale
- prin formularea unor
credinţe sau valori raportate
la sarcină - a cere părerea
despre acestea, a analiza sau a
evalua, a exprima ceea ce
crede altă persoană.

 3.A solicita sugestii – orice
act despre cum să se angajeze
în sarcină. Exemple
comportamentale: sugerare
direcţie de acţiune sau
metode.

1.A da sugestii: orice acţiune
prin care sunt oferite direcţii de
acţiune despre cum altă
persoană se poate angaja – a da
sugestii, a arăta o cale de
rezolvare, a da autonomie de
acţiune.

2. A oferi opinii personale: a
exprima credinţe personale sau
valori referitoare la sarcina de
lucru, de exemplu – a face
evaluări, analize, a exprima
ceea ce simte sau o preferinţă -
dorinţă.

3. A da informaţii: a informa,
a raporta experienţe şi
informaţii din observări - a
repeta, a clarifica, a confirma.
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Concluzia este aceea că existenţa conflictelor orientate pe sarcină sau
problemă sunt binevenite, fiind chiar un factor de reducerea stresului într-o
organizaţie. Pe de altă parte, slaba colaborare (sau un mediu excesiv de
concurenţial într-o echipă) va conduce la rezultate mai puţin bune.

4. Diagnoza unei organizaţii şcolare; conflicte în şcoală

Diagnoza organizaţiei şcolare poate porni de la ceea ce cred profesorii în
legătură cu meseria de cadru didactic. În acest sens, într-o cercetare realizată
de Helen M.G. Watt şi W. Richardson s-a aplicat un chestionar cu scopul de
a identifica principalele motive pentru meseria de profesor. Răspunsurile au
fost următoarele: este o carieră conformă cu abilităţile de care dispun; sunt
interesat în domeniu; alegerea ultimă; securitatea oferită de această profesie;
timp pentru familie; trasferabilitatea jobului; valoarea utilităţii sociale,
importanţa pentru viitorul copiilor; îmbunătăţirea echităţii sociale şi contribuţii
sociale; dorinţa de a lucra cu tineri sau adolescenţi; plăcere de a preda şi de
a-i ajuta pe alţii să înveţe/plăcerea de a învăţa; a avea inspiraţie ca profesor;
tradiţie de familie („ceilalţi au gândit că aş putea fi un bun profesor“);
reprezentarea socială a meseriei; deoarece se crede că profesorii ar trebui
să aibă un nivel înalt de expertiză; atras de dificultatea muncii; statut social
şi pentru satisfacţia muncii, posibilitate de creştere profesională, posibilitate
de a lucra în diverse arii (predare, coaching, mentoring etc.), „pentru că este
o şansă de a mă schimba ca persoană“. Alături de aceşti factori cu impact
pozitiv, în cercetare sunt menţionaţi şi o serie de factorii emoţionali cu impact
negativ: stres resimţit în fiecare zi la serviciu, senzaţie că „iau foc“ la începutul
fiecărui an şcolar, atacuri de panică datorate comportamentului altor persoane
– elevi, colegi, directori, personal administrativ -, precum şi înregistrarea
unor efecte ca reducerea încrederii în sine datorită stresului, frustrare, lipsa
entuziasmului.

În mod similar, Karen S. şi Myers Giacometti, prezintă factorii principali care
pot duce la satisfacţia în muncă de profesor şi care poate duce la reţinerea

Tabel 4. Medii în organizaţii şi performanţe

Nivel de colaborare
O bună colaborare Slabă colaborare

ridicat Performantă, orientare
pe sarcină

Neperformantă, ostilNivel
conflict

slab Agreabil,
neperformantă

Neperformantă, marginal
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indivizilor în domeniu. Studiul la care ne referim a fost realizat pe aproximativ
600 persoane, în 2005, din diferite state ale USA iar rezultatele obţinute
(factorii emoţionali şi cultura şcolară) sunt elementele cu potenţial conflictual
pentru cadrele didactice.

Factori emoţionali sesizaţi de profesori care îi afectează în mare măsură la
nivel profesional (pag. 143), structuraţi pe câteva domenii, sunt: compensaţia
salarială; pregătirea sau planificarea orelor, relaţia stabilită cu actorii externi,
cultura şcolii, programe de formare oferite, motivarea pentru activitate.

Cultura şcolară adecvată, în viziunea profesorilor, poate avea următoarele
trăsături, menite să tempereze conflictele distructive:
- suport administrativ pentru deciziile personale;
- încadrarea clară a atribuţiilor de serviciu, limitarea activităţilor cerute;
limitarea responsabilităţilor care nu au natură instrucţională;
- sprijin pentru situaţiile când sunt încercate metode noi, proiecte noi;
- persoanele neexperimentate (noi în meserie) nu sunt izolate;
- se aplică soluţii pentru combaterea birocraţiei;
- este menţinut mediul de lucru pozitiv, încurajator, propice performanţei;
- comportamentele sunt colegiale;
- metode adecvate de combaterea violenţei în şcoală;
- procesul de evaluare a profesorilor este corect, transparent şi există răspuns
argumentat.

Cercetările din ţara noastră pe acest subiect nu sunt multe, subiectul este
undeva la început. Totuşi, toate aceste cercetări indică tendinţa persoanelor
chestionate, mai ales a celor cu putere decizională, de a nu recunoaşte
existenţa conflictelor din şcoli şi mai ales a celor dintre cadrele didactice.
Discuţiile pe forumuri sau articolele din presă prezintă evenimente izolate,
punctuale, însă acestea sunt probabil doar vârful icebergului.

În anul 2012, în ISE, a fost derulată cercetarea numită Mecanisme şi practici
de aplicare şi de dezvoltare a curriculumului la nivel de şcoală şi de clasă, la
care au participat  profesorii din douăsprezece şcoli din eşantionul stabilit
(o jumătate din mediul rural şi cealaltă din mediul urban). La interviurile de
grup derulate cu această ocazie, deşi tema principală era alta, totuşi profesorii
au menţionat câteva dintre motivele de conflict din şcoli: modalităţile de
evaluare a cadrelor didactice,  obţinerea unor beneficii, de exemplu
participarea la cursuri de formare (pentru a obţine un anumit punctaj superior
la evaluare, deşi aceşti profesori lasă descoperite clasele), obligaţia de a
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face multă muncă birocratică nerecunoscută şi nerecompensată, modalitatea
în care sunt aprobate şi selectate disciplinele opţionale, obligativitatea de a
realiza activităţi extraşcolare, iar lista probabil că ar mai putea continua.

Concluzii

În general, conflictului i se atribuie o semnificaţie negativă. Însă un anumit
nivel al conflictului este benefic pentru îmbunătăţirea performanţei
organizaţiei, acesta generând schimbarea ori de câte ori decartul dintre
realitate  şi aşteptări depăşeşte un anumit nivel. Pentru rezolvarea
problemelor există şi se aplică tehnici  de stimulare a conflictului  pentru a
genera o arie cât mai vastă de soluţii şi pentru a alege soluţia optimă.

Pe de altă parte, cunoaşterea mecanismelor care declanşează şi dezvoltă
conflictele distructive poate duce la reducerea lor sau la reducerea frecvenţei
de apariţie a acestora. Mai mult de o jumătate din rezultatele proaste ale
unei organizaţii pot fi explicate prin relaţiile tensionate dintre angajaţi, iar
acest lucru este aplicabil şi în şcoală.

Lipsa unor proceduri clare pentru situaţii comune, frecvente, dar şi pentru
situaţii mai speciale este unul dintre cele mai frecvente surse de conflict din
şcoli. Profesorii afirmă că aproape o jumătate din timp destinat discuţiilor
este utilizat pentru negociere şi ajungere la compromisuri între persoane,
iar restul pentru a acţiona conform acestor acorduri.

Evitarea escaladării conflictului are însă consecinţe benefice în ceea ce
priveşte rezolvarea sarcinilor: deciziile luate in timpul unui conflict sunt
întotdeauna mai puţin productive decât cele luate în cadrul cooperării; soluţiile
celui mai bun din grup sunt totdeauna mai slabe decât soluţiile grupului
elaborate prin cooperare.
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MODELE TEORETICE ÎN ORIENTAREA ŞI
CONSILIEREA CARIEREI1

* angel_musca@yahoo.com

Rezumat
Articolul de faţă încearcă să vină în întâmpinarea nevoilor de sistematizare
a modelelor teoretice de orientare şi consiliere a carierei şi de corelare a
acestora cu practicile contemporane. Include o analiză succintă a unor
modele teoretice, reprezentative în domeniul orientării şi consilierii carierei,
prezentate prin prisma principalelor caracteristici şi aplicabilităţii acestora în
activităţile de orientare şi consiliere a carierei.
Cuvinte-cheie: orientare şi consiliere, carieră, modele teoretice.
Abstract
This paper tries to meet the needs to organise the theoretical models of
career guidance and counseling and correlate this models with current
practices. This paper includes an overview of the theoretical models,
representative for the domain of career guidance and counseling, presented
by the angle of the main features and their applicability in the activities of
career guidance and counseling.
Keywords: career guidance and counseling, career, theoretical models.

Activităţile de consilierea carierei nu au rolul de a le spune oamenilor ce să
facă, ci de a-i ajuta să îşi descopere şi dezvolte potenţialul individual pentru
a face cele mai bune alegeri şi schimbări pe parcursul vieţii. În perioada
contemporană, orientarea şi consilierea carierei joacă un rol esenţial în
dezvoltarea capacităţii unei persoane de a-şi menţine şi îmbunătăţi propriile
competenţe profesionale pe parcursul întregii vieţi şi de a se adapta la
condiţiile în schimbare ale pieţei muncii. Activităţile de consilierea carierei
trebuie să fie adecvate realităţii pieţei muncii şi schimbărilor sociale, cât şi
în planul psihologic individual şi al educaţiei (Jigău, 2001).

Activităţile de consilierea carierei se fundamentează, în principal pe două
tipuri de modele teoretice:

CS. independent Angela Andrei (Muscă)*

1 Articolul reprezintă un extras din teza de doctorat Modele şi programe de consiliere şcolară
susţinută de autoare în anul 2006, la Universitatea Al.I. Cuza din Iaşi, sub îndrumarea
profesorului universitar doctor George Văideanu.
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 modelele fundamentate în domeniul psihologiei, care pun accentul pe
diferenţele personale, aspiraţiile individuale şi semnificaţiile pe care
indivizii le atribuie carierei;

 modelele fundamentate în domeniul sociologiei, care subliniază rolul
structurilor economice şi sociale in determinarea şanselor unei persoane
la educaţie şi la un loc de muncă, precum şi rolul familiei, grupurilor
sociale în crearea atitudinilor şi valorilor profesionale.

În cele ce urmează, vom trece în revistă, în mod succint o serie de abordări
teoretice, reprezentative în domeniul consilierii carierei. Aceste abordări
permit înţelegerea factorilor care influenţează deciziile referitoare la carieră,
sunt aplicabile unor categorii diverse de persoane şi oferă principii, îndrumări
pentru practicienii din domeniul consilierii carierei.

1.Teoria „trăsătură – factor“: Franck Parsons

 Această concepţie a fost descrisă pentru prima dată de către Franck Parsons
în lucrarea Choosing a vocation (1909), care era un manual practic, adresat
practicienilor. Parsons menţionează o serie de factori care sprijină alegerea
avizată a unei cariere profesionale: cunoaşterea de sine, a capacităţilor,
aptitudinilor, intereselor, ambiţiilor, atuurilor, limitelor şi cauzelor acestora;
cunoaşterea exigenţelor şi condiţiilor de succes, avantajelor şi dezavantajelor,
modului de remunerare, a oportunităţilor şi perspectivelor oferite de diferite
profesii; raţionamentul just asupra relaţiilor stabilite între cele două categorii
de fapte, menţionate anterior.

Pe baza corelaţiei între profilul aptitudinal al unei persoane şi cerinţele
profesiilor, era acordat un sfat de orientare. Pe baza acestei concepţii, au
fost elaborate numeroase reflecţii şi cercetări în psihologia orientării,
concomitent cu dezvoltarea serviciilor de orientare profesională la începutul
secolului XX şi până în anii ’50. Dintre avantajele acestei abordări, amintim
o rată scăzută de abandon în cazul persoanelor care au urmat sfaturile de
orientare (Guichard, Huteau, 2001).

Ca limite, pot fi menţionate: valorizarea excesivă a aptitudinilor, în detrimentul
factorilor afectivi, motivaţionali şi supraestimarea raţionalităţii subiectului;
absenţa referirilor la contextul temporal în care au loc alegerile profesionale;
rolul pasiv al subiectului şi neglijarea proceselor psihologice, prin care se
realizează corelaţia dintre profilul individual şi cerinţele profesiilor.
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 2. Teoria adaptării la muncă: Rene Dawis, Lloyd Lofquist

R. Dawis, L. Lofquist, psihologi la Universitatea Minnesota, S.U.A. au elaborat
teoria adaptării la muncă, la mijlocul anilor ’60, apoi au furnizat o versiune
detaliată a acesteia, în anii ’80 ai secolului XX. Teoria are la bază concepţia
„trăsătură – factor“ şi se axează pe conceptul de adaptare, aplicat în cazul
conduitelor de orientare profesională. Astfel, corelaţia între trăsăturile de
personalitate şi caracteristicile mediului de muncă constituie un indicator al
unei bune adaptări a unei persoane la locul de muncă.

Teoria susţine că o persoană încearcă să creeze şi să menţină o corelaţie
adecvată între caracteristicile sale de personalitate şi mediul în care lucrează,
prin intermediul procesului de adaptare. Gradul de reuşită poate fi evaluat
prin menţinerea locului de muncă. O persoană este mulţumită atunci când
situaţiile profesionale sunt în acord cu sistemul său de valori şi atunci când
competenţele, abilităţile sale sunt solicitate şi puse în valoare la locul de
muncă.

Această teorie este utilizată în studiul conduitelor umane şi în domeniul
consilierii carierei, permiţând înţelegerea dificultăţilor generate de
întreruperea activităţii profesionale pentru o perioadă sau retragerea la
pensie, cu implicaţii importante asupra politicilor sociale.

3. Teoria congruenţei tipurilor de personalitate şi a modelelor de mediu:
John Holland

Conform acestei teorii, conduitele de orientare depind de gradul de corelaţie
sau congruenţă existent între trăsăturile de personalitate ale unei persoane
şi caracteristicile mediului. Alegerile profesionale reprezintă o formă de
exprimare a personalităţii şi pot fi analizate pornind de la interesele
profesionale. Principalele ipoteze ale teoriei sunt următoarele: individul caută
un mediu congruent cu tipul său de personalitate; această congruenţă
constituie o sursă de satisfacţie, eficienţă şi stabilitate.

Holland defineşte şase dimensiuni ale intereselor profesionale, şi anume:
realist (R), intelectual (I), artist (A), social (S), întreprinzător (E), convenţional
(C). Fiecare dimensiune include un ansamblu de caracteristici personale,
iar profilul individual poate fi realizat ca urmare a aplicării unui chestionar de
interese profesionale. Fiecărui tip psihologic îi corespunde un anumit mediu
profesional sau tip de formare profesională.  Avantajele teoriei au în vedere
aspecte, precum:
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- utilitatea chestionarelor elaborate de Holland, care au fost traduse şi
adaptate în multe ţări şi au contribuit, de asemenea la crearea a
numeroase programe informatice în consilierea carierei, prin utilizarea
tipologiei RIASEC;

- poziţia intermediară între concepţiile diagnostice şi abordările educative
în domeniul orientării, oferă subiectului ocazia de a-şi explora oportunităţile
profesionale.

4.  Cariera în spaţiul şi cursul vieţii: Donald E. Super

Concepţia lui D. E. Super (1910-1994) se înscrie în cadrul teoriilor despre
geneza preferinţelor şi alegerilor profesionale, propunând o serie de principii
pentru intervenţii eficiente în orientare şi consiliere. O întrebare fundamentală
în cristalizarea concepţiei sale este: „Cum îi putem ajuta pe oameni să
reuşească în viaţă?“

Abordarea lui Super poate fi reprezentată din punct de vedere grafic sub
forma unui curcubeu al cursului vieţii personale şi profesionale, care
integrează două dimensiuni fundamentale: dezvoltarea individului pe tot
parcursul vieţii şi articularea rolurilor sale sociale. Dintre ideile fundamentale
ale concepţiei lui Super, amintim:
 indivizii sunt diferiţi în ceea ce priveşte aptitudinile, nevoile, valorile,

interesele, trăsăturile de personalitate şi concepţia despre sine;
 în funcţie de caracteristicile personale, o persoană este mai mult sau

mai puţin potrivită pentru a exercita o profesie;
 preferinţele şi competenţele profesionale, ca şi situaţiile personale şi

profesionale ale unui individ, şi în consecinţă concepţia sa despre sine
se stabilizează în mod progresiv din adolescenţă şi până la maturitatea
târzie;

· cursul vieţii este alcătuit dintr-o succesiune de etape în care predomină
procese, precum: creşterea (copilăria), explorarea (adolescenţa),
stabilizarea (tinereţea), menţinerea (perioada de adult) şi dezangajarea
(bătrâneţea);

 cariera profesională a unei persoane este determinată de nivelul socio-
economic al familiei din care provine, aptitudinile sale intelectuale,
educaţia, abilităţile personale, caracteristicile personale (valori, interese,
concepţie despre sine), oportunităţile care i se oferă şi maturitatea carierei;

 maturitatea carierei desemnează capacitatea unei persoane de a face
faţă, la un moment dat exigenţelor mediului, pe de o parte şi propriilor
exigenţe, pe de altă parte;

 o persoană poate fi ajutată în dezvoltarea carierei prin sprijinirea dezvoltării
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abilităţilor, intereselor şi resurselor, pe de o parte şi prin facilitarea „testării“
concepţiei despre sine în viaţa reală şi dezvoltării acesteia;

 procesul dezvoltării carierei este în concordanţă cu formarea şi realizarea
conceptului de „sine profesional“; dezvoltarea carierei este un proces de
sinteză şi compromis, în cadrul căruia conceptul de sine este un produs
al interacţiunii între aptitudinile moştenite, experienţelor de formare,
şanselor oferite unei persoane de a observa şi juca anumite roluri pe
parcursul vieţii, cât şi modului în care este evaluată de către superiori şi
terţi;

 procesul de sinteză sau compromis între factorii individuali şi sociali,
între concepţia despre sine şi realitate este un joc de rol sau învăţare
prin retroacţiune, în cadrul a diverse situaţii, precum: activităţile de
consiliere şcolară, interviul de angajare, un loc de muncă cu jumătate de
normă sau inserţia profesională propriu-zisă;

 o persoană este mulţumită de viaţa sa atunci când poate valorifica cât
mai bine propriile capacităţi, nevoi, valori, interese, trăsături de
personalitate şi imaginea de sine; gradul de satisfacţie depinde de
stabilizarea sa într-o activitate profesională adecvată, pe un post
corespunzător şi într-un mod de viaţă adecvat;

 activitatea profesională este un element fundamental în structurarea
personalităţii fiecărei persoane, dar există cazuri în care alte roluri ocupă
poziţia centrală, cum ar fi: responsabilităţile familiale sau petrecerea
timpului liber, în funcţie de concepţia despre rolul femeii sau a bărbatului
în societate, ofertele existente la un moment dat sau preferinţele şi
competenţele personale şi profesionale.

 utilizarea la maximum a resurselor şi capacităţilor, în acord cu valorile
personale determină satisfacţia muncii.

Super susţine ideea unui proces evolutiv, ciclic de consiliere, rolurile unei
persoane pe parcursul vieţii fiind în continuă interacţiune, cu rol central sau
periferic, la un moment dat. Alegerea profesiei este un proces care vizează
dezvoltarea gradului de concordanţă între sine şi mediu, pe tot parcursul
vieţii profesionale. Consideraţiile ştiinţifice ale lui Super vin în sprijinul ideii
că o persoană poate fi împlinită prin realizarea carierei sale profesionale.
Teoria lui Super reprezintă un cadru adecvat pentru intervenţiile de consilierea
carierei în şcoală, prin intermediul unui program de consiliere individual,
care include următoarele etape:
 interviul introductiv, in care se clarifică preocupările, interesele, obiectivele

clientului,
 analiza rezultatelor şcolare şi discuţii cu profesorii, părinţii;
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 evaluarea, care urmăreşte clarificarea importanţei diferitelor roluri în viaţa
clientului, stabilirea nivelului de maturitate a carierei şi definirea identităţii
profesionale a clientului;

 integrarea tuturor informaţiilor în imaginea de ansamblu a subiectului;
 elaborarea planului de consiliere.

Principalele aspecte pozitive ale acestei abordări teoretice se referă la
congruenţa dintre alegerea profesională şi conceptul de sine, precum şi
relaţia pozitivă dintre această congruenţă şi satisfacţia profesională a
individului (Tomşa, 1999).

5. Teoria interacţiunilor comunitare: Bill Law

Această teorie se situează la un nivel intermediar de explicaţie între modelele
psihologice, centrate asupra individului şi conceptului de sine şi modelele
sociologice, axate asupra regulilor pe care subiecţii trebuie să le respecte.
Autorul atrage atenţia asupra faptului că pentru a înţelege intenţiile de viitor
ale adolescenţilor este necesară investigarea interacţiunilor comunitare în
mediul de apartenenţă al acestora. Conceptul de comunitate este definit
drept „locul unei pluralităţi de schimburi interpersonale“ (Law, 1981, apud.
Guichard, Huteau, 2001).

Această concepţie se bazează pe cercetările unor sociologi britanici despre
rolul interacţiunilor comunitare în construirea aşteptărilor, reprezentărilor sau
atitudinilor unei persoane. Interacţiunile cu alte persoane, grupuri, precum
familia, grupul de prieteni, vecinii, grupurile etnice, profesorii, etc. sprijină
procesul de conturare a sinelui şi oportunităţile determinate social. Procesul
de influenţă comunitară are o dublă natură: pe de o parte, comunitatea
transmite „incitările şi interdicţiile determinate social“, iar pe de altă parte,
comunitatea exercită propria influenţă în diverse moduri, cum ar fi:
 aşteptările din partea subiectului, transmise prin intermediul valorilor

familiale sau ale grupului de prieteni;
 retroacţiunea (feedback-ul), prin intermediul mesajelor recepţionate de

către o persoană în legătură cu potrivirea sa cu anumite roluri;
 susţinerea anturajului: spre exemplu, există studii, care au arătat că

reuşita şcolară a copiilor de emigranţi depinde în mare măsură de sprijinul
pe care şi-l acordă între ei;

 modelarea: comunitatea oferă tânărului ocazia de a se identifica cu diverse
modele;

 gradul de informare este determinat de către comunitatea de apartenenţă,
prin intermediul comunicării, schimbului de impresii, imagini, fapte,
judecăţi.
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În concluzie, prin intermediul interacţiunilor cu reprezentanţii unor surse
diferite de influenţă comunitară, individul îşi construieşte o serie de
reprezentări de sine şi ale mediului, aflat în permanentă schimbare. Prin
urmare, într-o lume instabilă, consilierul şcolar va sprijini demersul de
adaptare al persoanei consiliate, prin încurajarea dezvoltării unei anumite
„dominaţii“ intelectuale sau morale asupra lumii şi prin implicarea persoanei
în interacţiuni noi.

6. Teoria câmpurilor şi habitusurilor sociale: Pierre Bourdieu

Această teorie abordează individul în ansamblul dimensiunilor sale sociale,
iar noţiunile cheie dezvoltate sunt: câmpul şi habitusul. Autorul pleacă de la
ideea corespondenţei între „structurile sociale şi structurile mentale, între
diviziunile obiective ale lumii sociale, - în special dominante şi dominate în
diferite câmpuri - şi principiile de viziune şi diviziune pe care agenţii le aplică“
(Bourdieu, 1989, apud. Guichard, Huteau, 2001).

Câmpul desemnează „un ansamblu de obiecte sociale aflate în relaţii de
ierarhie şi opoziţie, care structurează în mod precis repartizarea între aceste
obiecte a unui capital specific valorii sociale“. Bourdieu a analizat diverse
câmpuri: academic, artistic, social, economic, religios. A educa o persoană
înseamnă a o implica în profunzime într-o pluralitate de câmpuri, având
drept consecinţă perceperea de către subiect a elementelor constitutive şi
mai ales, a relaţiilor dintre acestea din perspectivă personală.

Habitusul este „un sistem de scheme de percepţie, gândire, de apreciere
şi acţiune (parţial sau total identice)“ (Bourdieu, Passeron, 1970, apud.
Guichard, Huteau, 2001). Acest sistem de scheme este durabil, sprijinind
persoana şi după finalizarea perioadei de formare şi transpozabil, incluzând
practici diverse, în conformitate cu principiile habitusului instituit în diverse
câmpuri.

În cadrul fiecărui câmp este fundamentală poziţia socială, deoarece aceasta
determină natura experienţelor de învăţare, care conduc la rândul lor spre
formarea sistemelor de clasificare şi percepţie. Această poziţie este
determinată de volumul şi structura capitalului posedat de o persoană, în
viziunea lui Bourdieu distingându-se capitalul economic, social şi cultural.
Pentru a înţelege modalităţile de construire a intenţiilor de viitor ale tinerilor
şi traiectoriile personale şi profesionale ulterioare prin intermediul modelului
propus de Bourdieu, se va lua în considerare ansamblul de poziţii relative
ale acestora în diferite câmpuri frecventate, în ultimă instanţă referitoare la
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structura şi volumul capitalului global. Aceste poziţii determină crearea unor
sisteme structurate de reprezentări şi acţiuni, şi anume habitusurile.

Reprezentările profesiilor şi modul de elaborare a proiectelor personale şi
profesionale ale tinerilor sunt influenţate de factori sociali, precum: nivelul
de cultură al familiei de provenienţă, structura sistemului şcolar, poziţia
ocupată în cadrul acestei structuri, genul şi traiectoria socială urmată.

7. Un demers integrat în consilierea carierei: Norman Gysbers

Acest model propune un demers integrat de consilierea carierei, conţinînd
următoarele etape (Gysbers Heppner, Johnston, 1998):
I. crearea unei alianţe de lucru între consilier şi client, care presupune

identificarea dificultăţilor clientului, stabilirea scopurilor împreună cu
acesta;

II. colectarea informaţiilor, prin explorarea unor domenii variate ale vieţii
clientului:
 interese, valori, aptutidini şi competenţe;
 reprezentările clientului despre sine, alte persoane şi mediu;
 dimensiunile fundamentale ale conduitei sale;
 statutul identitar, din punct de vedere etnic şi al genului;
 mijloacele utilizate pentru a acorda semnificaţie rolurilor, contextelor

şi evenimentelor de viaţă;
 obstacolele, constrângerile posibile, de ordin personal sau contextual;
 stilurile de decizie.

Dintre metodele utilizate, Gysbers face referire la: schema de interviu, care
permite evaluarea cursului vieţii personale şi profesionale, genograma
carierei, clasificarea profesiilor, testele cognitive, chestionarele de interese
şi personalitate.

III. clarificarea dificultăţilor clientului, stabilirea ipotezelor referitoare la
obiectivele urmărite de client, identificarea eventualelor „rezistenţe“ ale
acestuia;

IV. construirea obiectivelor carierei, a planului de acţiune şi a concluziilor
procesului de consiliere.

Practicienii în domeniul consilierii carierei au posibilitatea de a valorifica
aceste modele teoretice, care le pot influenţa stilul de lucru, modul de
relaţionare cu clienţii sau alegerea instrumentelor folosite în activităţile de
consilierea carierei. Astfel, beneficiarii procesului de orientare şi consiliere a
carierei sunt sprijiniţi în mod eficient în alegerea căilor şi rutelor adecvate de
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educaţie şi formare, în dezvoltarea carierei, în elaborarea unor portofolii ale
competenţelor profesionale, în condiţiile unei lumi în continuă schimbare.
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DE LA JOC LA PERFORMANŢA PRIN TRANSFER DE
EXPERIENŢĂ

* Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Bucureşti, România
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Rezumat
Articolul îşi propune o analiză a modului în care şcoala se poate constitui ca
element mijlocitor în dezvoltarea, la copil, a aptitudinilor de transfer de
experienţă. Dincolo de conţinuturi curriculare, rămâne acest aspect al
sensului şi al ancorării în concret a cunoştinţelor expuse teoretic. Nevoia de
experimentare, de contact senzorial reprezintă o prelungire a jocului infantil
ca modalitate primară, esenţială a înglobării experienţei, generalitatea acestui
fenomen fiind surprinsă din vremuri străvechi şi redată în mitologia greacă.
Pendularea constantă între nivelul abstract şi cel concret, surprinsă prin
prisma cadrelor goffmaniene ar reprezenta o cale de înţelegere a unei prime
experienţe a aptitudinii de transfer de experienţă, în baza unui numitor comun,
cel al corporalitaţii, aşa cum este ea implicată şi resimţită în cadrul activităţii
de joc şi experimentare.
Cuvinte-cheie: transfer de experienţă, competenţe, cadrele experienţei, joc.
Resumé
Cet article propose une analyse de la façon dont l’école peut jouer le role du
médiateur dans le développement, chez l’enfant, des compétences de
transfert d’expérience. Au-delà du contenu du programme d’études demeure
comme essentiel l’aspect du sens et de l’ancrage en realite de la theorie. Au
continuum du jeu infantile - expérience primaire, essentielle d’intégration de
l’experience- on reconnait la nécessité de l’expérimentation, du contact
sensoriel dont la généralité temoigne même la mythologie grecque.
L’oscillation constante entre l’abstrait et le concret, decrit au moyen du
concept de “cadre de l’experience” goffmanien serait une façon de s’expliquer
les origines du transfert de l’expérience, sur la base d’un dénominateur
commun, celui de la corporéité, telle que vecue et ressentie dans le jeu et
dans la pratique.
Mots clé: transfert d’expérience, compétences, les cadres de l’expvrience,
jeu, corporéité.

As. C. Ana Drăgan*
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1. Transferul de experienţă în actualitatea socioeconomică

Societatea actuală este confruntată cu două mari provocări: tehnologia în
continuă evoluţie şi transformarea valorilor tradiţionale. Ultimii ani de evoluţii
uluitoare în domeniul tehnologiei şi-au pus amprenta asupra modului de
funcţionare şi de exigenţă în formarea tinerelor generaţii. Valorile de muncă
şi viaţa transmise de generaţiile anterioare resimt impactul transformărilor
şi modulează diferit implicarea individului în munca sa.

Piaţa muncii se află în continuă schimbare. Asistăm la apariţia unor noi
domenii, a unor noi cerinţe şi, în consecinţă, la deplasarea accentului către
sfera aptitudinilor transferabile, a capacităţii de adaptare şi învaţare rapidă,
mai degrabă decât asupra conţinuturilor asimilate prin educaâia de bază.
Analize, statistici, indicatori de performanţă, cifre de profit sunt câteva dintre
criteriile ce conduc deciziile luate la nivel de management. În aceeaşi măsură,
în şcoală accentul cade asupra rezultatelor, asupra performanţelor la cât
mai multe materii, aupra acumularii oricum de informaţii, de „competenţe
variate“.

În încercările repetate de surprindere şi definire a competenţelor în vederea
construirii de programe eficiente de formare profesională, specialiştii au
realizat că dincolo de cunoştinţe generale şi procedurale, extrem de
importantă este capacitatea de operare cu acestea, de reorganizare, de
adaptare rapidă şi continuă. Este vorba despre un ritm al minţii şi al corpului
ce va face posibilă această adaptare printr-o filtrare rapidă, aproape
instinctuală a contextului.

În condiţiile în care competenţa, prin definiţie, este  contextualizată, legată
fiind de situaţia în care ea se construieşte şi este valorificată, cum s-ar putea
concepe „transferabilitatea“ acesteia? A transfera o competentţă anume
construită ţntr-o situaţie nu pare a fi acelaşi lucru cu a transporta o aptitudine
ca şi cum am muta un obiect deja constituit dintr-un mediu în altul. Câmpul
de aplicaţie face parte din competenţa însăşi. În afara perimetrului în care
aceasta s-a construit, o competenţă nu posedă, în sine, o calitate intrinsecă
ce i-ar permite să fie calificată drept „transferabilă“ sau „transpozabilă“.

Nu vom căuta, aşadar, transferabilitatea în competenţele contextualizate şi
formate şi nici în cunoştinţele generale sau tehnice ce au stat la baza formării
sale ci „în capacitatea de a stabili legături … de a construi conexiuni între
două situaţii“ (Le Boterf, 2000, pp 97). Este deci vorba despre o „intenţie
transversală“ de a trata noile situaţii în aşa fel încat acestea să-şi revele
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caracteristice ce-i vor permite acesteia să-şi utilizeze ceea ce este deja
cunoscut şi stăpânit. Putem astfel afirma că o aptitudine, o cunoştinţă devine
transferabilă în urma unui efort suplimentar. Transferabilitatea ne apare astfel
ca o rezultantă a efortului personal contextualizat, mai degrabă decât o
caracteristică primară, inerentă acumulării de cunoştinţe. Vorbim aşadar de
o capacitate de a transfera ca urmare a unei munci de reflecţie asupra unei
expertize contextualizate şi nu de o învăţare a unor scheme generale. Este
vorba nu despre aplicarea directă a cunoştinţelor/ aptitudinilor ci mai degrabă
depre o cunoaştere a modalităţilor/strategiilor de transfer. Este nevoie de o
particularizare, de o legare la un context anume, pentru ca subiectul să
poată recunoaşte situaţiile în care să aplice elementele déjŕ achizitionate.

Capacitatea de a transfera se bazează pe un paradox: învăţarea trebuie să
fie contextualizataă pentru a putea fi făcută transferabilă. Accentul cade
astfel pe raportarea continuă la realitatea contextului, a meseriei, pe o
imbinare optimă a poziţiei pasive şi active a individului în formarea sa ca
profesionist.

2. Şcoala, între joacă şi muncă

Trasând ontogenetic drumul înapoi, de la muncă la scoală, se ridică această
întrebare despre modul în care şcoala, cu acumularile sale informaţionale,
va pregăti tinerii pentru viitor. Cum este posibil ca, în cadrul învăţării şcolare
să dăm instrumente pentru o ancorare viabilă în contextul socio-economic
actual.

Vom încerca un răspuns pe baza lucrarilor lui Erving Goffman din 1991
privind „cadrele experienţei“. Sociologul propune acest termen – de cadru –
pentru a analiza felul în care experienţa este organizată şi structurată astfel
încât să poată permite recunoaşterea a ceea ce „se joacă“, se întâmplă
într-o situaţie data. Este vorba, din perspectiva lui Goffman, de un dispozitiv
de organizare a experienţei sociale ce permite înţelegerea a ceea ce se
întâmplă şi astfel a felului în care participanţii se vor implica.

Angajarea într-o activitate socială presupune o mobilizare de astfel de „cadre“
pentru a acorda un sens şi un anumit grad de realitate situaţiei prezente.
Astfel, pe măsura angajării în interacţiunea cu ceilalţi este necesară ajustarea
propriilor comportamente, asigurându-ne constant de faptul că împreună
cu ceilalţi împărtăşim, ne referim la acelaşi cadru de interpretare a experienţei.

Astfel, orice definire a unei situaţii va fi tributară atât principiilor de organizare
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ce o structurează cât şi propriului mod de angajare personală.

Optând pentru una sau alta dintre descrierile posibile ale activităţii desfăşurate
de către elevi în şcoală: şcoala este „munca“ noastră, învăţăm sau ne
pregătim pentru viaţa profesională, ne dezvoltăm gândirea sau dobândim
cunoştinţe, împuşcăm note sau pierdem vremea, aceasta va conduce la
raportari diferite ale elevilor vis-a-vis de ceea ce se petrece în şcoală şi, în
consecinţă, la atitudini şi motivaţii diferite. Felul în care elevul „cadrează“
activitatea ce urmează a fi desfăşurată în cadrul orelor va orienta diferit
eforturile sale căci „dacă există erori inerente procesului de (în)cadrare a
activităţii, sensul a ceea ce se întâmplă va fi vulnerabil“. Vom încerca în
ceea ce urmează să explicăm şi să înţelegem cum o definire diferită a
participării la orele de şcoală poate să antreneze atitudini şi reacţii diferite la
elevi, prin sensul diferit antrenat de această (în)cadrare.

Goffman distinge două tipuri de cadre: cele primare şi cadrele secundare.
Cadrele primare se referă la acele activităţi curente, cotidiene ce rezultă
dintr-o primă interpretare a realităţii. Ele permit acordarea unui prim sens
evenimentelor. Ele permit o prima percepţie, identificare, distincţie şi definire
a situaţiilor. Deoarece şcoala în sine reprezintă prima „slujbă“ a copilului,
locul în care el nu doar va acumula cunoştinţe dar va şi dezvolta aptitudini şi
deprinderi „transferabile“, un stil cognitiv şi de raportare la efort, vom alege
sa ne referim la activitatea de „a munci“ ca fiind cadrul primar.

Aşadar, răspunzând la întrebarea „ce facem la şcoală?“ cu „muncim“ - sau
„învăţăm să muncim“- înseamnă că ne referim la cadrul primar. Dacă însă
alegem să răspundem prin (2.)„ne pregătim pentru viaţa profesională/ de
adult“ sau prin (1.)„ne jucăm“, sensul activităţii în chestiune se schimbă.
Facem astfel referire la un cadru secundar ce rezultă ca transformare a
cadrului primar. Alegem aceste două variante şi datorită rolului dat şcolii de
momentul cronologic în dezvoltare cognitivă şi emoţională a copilului. La
intrarea în şcoală, copilul se va regăsi în ipostaza de a renunţa puţin câte
puţin la activitatea sa predominantă, jocul, şi de a-l transforma într-o activitate
cu scop explicit de învăţare. Regulile interacţiunii sale cu mediul, căile de
explorare a acestuia vor fi, treptat, adaptate, modificate. Acest fenomen
cere efort şi o mobilizare specifică din partea copilului şi a adulţilor ce-l vor
iniţia pe acest drum.

Cadrul primar este astfel transformat sub efectul unui proces de transcriptie,
a unui „… ansamblu de convenţii prin care o activitate dată, avand déjà un
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sens prin prisma unui cadru primar, se transformă într-o altă activitate ce o
are pe prima ca model dar care este considerată în mod sensibil diferită de
catre participanţi“ (Goffman, E. 1991, p. 52).

Astfel, orice activitate socială se pretează mai multor interpretări, versiuni
sau încadrări.

Cadrele fixează reprezentarea realităţii, orientând percepţiile şi influentând
implicarea şi conduita personală. Căci „un cadru de referinţă (…) organizează
în aceeaşi măsură şi angajamentul persoanei. Emergenţa unei activităţi
conferă un sens participanţilor ce se regăsesc, în măsură diferită, absorbiţi,
conduşi, captivaţi“ (Goffman, E. 1991, pp. 338).

În cazul nostru vom analiza primele două tipuri de transcripţii din cele cinci
posibile descrise de Goffman (a face ca şi cum, repetiţiile tehnice, întâlnirile
sportive, ceremoniile şi deturnările).

Putem, aşadar, formula ipoteza că modul de a se raporta la ceea ce se
întâmplă: „ne facem că muncim, deci este un joc“ sau „facem exerciţii şi
acumulăm pentru viitorul personal, deci este o activitate de dezvoltare
personală“ va conduce participanţii la a adopta poziţii diferite faţă de procesul
în curs.

Această ambiguitate faţă de cadrul secundar ales poate duce la erori în
interpretarea situaţiei, antrenând astfel o serie de aşteptări şi de anticipări
inadecvate.

Angajarea elevilor în activitatea şcolară devine astfel tributară centrării
preliminare asupra unui cadru secundar sau al celuilalt. Să analizăm succint
ce aşteptări şi comportamente induc aceste schimbări de cadru la nivelul
elevului, urmărind figura 1:

Figura 1
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Fiecare dintre aceste apelative suscită interpretări diferite în funcţie de cadrul
în care acţiunea va fi definită.

a. Ne jucăm
Definind şcoala ca loc de joacă, elevii se vor regăsi în poziţia de a vedea în
ceea ce se întâmplă ceva ce nu trebuie luat în serios, jocul fiind în societatea
noastră o activitate cu finalitate ludică, nicidecum productivă.
Alegerea acestei perspective, a acestui cadru pentru a-şi defini propriul loc
în cadrul şcolii va conduce elevul la un anume angajament faţă de colegi,
de profesori, de efortul însuşi depus în munca pentru învăţare. Procesul de
construcţie identitară prin prisma efortului de învăţare, care ar trebui să fie
scopul participării sale la viaţa şcolară rămâne tributar mecanismelor deja
puse în funcţiune în perioada preşcolară. Finalitatea eforului de învăţare va
fi cu greu definită ca fiind cea de creştere cognitivă, predominând trăirea
corporală şi plăcerea asociată acesteia.

A te „juca“ cere o investiţie personală la limita insuficienţei ce se rezumă la
un respect superficial al regulilor de funcţionare în viaţa şcolară.

b. Ne pregătim pentru viitor
În acelaşi timp, şcoala poate fi privită şi ca un spaţiu în care activităţile
vizează aspectele practice, de învăţare şi dezvoltare. Munca elevilor e
percepută nu ca un joc dar mai degrabă ca o lărgire şi aprofundare a
cunoştinţelor necesare realizării profesionale viitoare. Ca repetiţii succesive
pentru devenirea lor ca oameni şi viitori angajaţi de valoare.

Prinşi în dinamica activităţii elevii ajung, într-un anumit moment să oculteze
această dimensiune decontextualizată a efortului lor. Pentru ca o evoluţie
să se simtă în acumularea de informaţii şi în dezvoltarea structurilor cognitive
ei vor avea nevoie de o raportare continuă a conţinuturilor de asimilat la
realităţi ale societăţii actuale. Astfel, activitatea lor poate căpăta un caracter
real, productiv, mai degrabă decât cel de „joaca de-a… “.

Ceea ce rămâne constant în ambele „roluri“ va fi corpul, ca instrument
primordial în receptarea, înţelegerea, interpretarea şi transformarea realităţii.
Corpul, ca purtator al pulsionalului, joacă un rol determinant în viaţa individului,
nuanţând comunicarea verbal, înlesnind eliberarea de sensuri neacceptabile
sau de necomunicat.

În viaţa profesională comunicarea inconştientă de la corp la corp, de la simţire
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la simţire precede justificarea, explicarea, legitimizarea şi analiza. Acestea
nu intervin decat în urma reuşitei activităţii, a experimentării practice, a filtrării
prin „corpul simţit“. Aşadar experienţa precede cunoaşterea. În alte cuvinte,
ceea ce domină inteligenţa conceptuală este inteligenţa corpului, trăirea,
instinctul.

c. Metis şi Artemis – Atena. Nevoia de experienţă corporală
O frumoasă metaforă pentru relaţia corp-minte-performanţă este cea oferită
de mitologia greacă. Conform legendei, Zeus află că Metis – personificarea
înţelepciunii şi a inteligenţei practice, experimentate – aşteaptă copilul său.
De teama prezicerilor oracolului cum că noul copil îl va detrona, aşa cum şi
el a făcut, la rândul său cu Chronos – învăţacelul ce-şi depaşeşte maestrul
– el decide să o înghită pe Metis însărcinată. Astfel, Metis (métier – meserie
– în sensul de virtuozitate) nu este distrusă ci prinsă in „vintrele“ lui Zeus.
Atena (Techné - tehnica)  se „naşte“ din capul lui Zeus, matură şi înarmată
pentru rolul său.Aşadar, gândirea tehnică apare ca o evidenţă, doar în urma
înglobării, digerării, trăirii experienţei.

Legenda sugerează că inteligenţa corpului precede raţionamentul,
conceptualizarea. Meseria este văzută, trăită, simţită, adaptată, pentru ca
doar ulterior să fie concepută, instrumentalizată.

Am putea spune că ce-i „perceput“ nu este încă „conceput“.

În interacţiunea cu celălălt este vorba de nevoia nediferenţierii (sau a lipirii
de obiect) ca mecanism primar de înglobare a experienţei. Până la vârsta
şcolarităţii primare, primordial este jocul ca activitate esenţialmente de
învăţare. Este deci vorba de o ghidare a gândirii simbolice spre cea
conceptuală, instrumentul principal fiind corpul. Odată trecerea făcută către
şcoală, cerinţele sistemului se schimbă brusc. Accentul cade pe partea
intelectuală, în dezavantajul evident al implicării corporale sau, am putea
spune, al filtrării corporale. Am putea reţine, spre exemplu, insistenţa cu
care mobilitatea elevului în timpul orelor este privită ca indice al adaptării şi
performanţei şcolare.

Toate acestea pentru a sublinia ruptura bruscă pe care copilul o va resimţi
între mintea şi corpul său. Cu alte cuvinte, copilul ce are achiziţionat doar
cadrul de joacă, va trebui nu doar să-l construiască rapid pe cel de „învăţare“
ci să şi rămână doar în acest cadru, clivându-se total de corporalitate. Ori,
revenind la ceea ce noile teorii privind psihologia muncii ne arată, raportarea
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la o viaţă adultă de muncă va trece întâi de toate prin corp, ca primă ancorare
în realitate, ca primă modalitate de analiză şi integrare de semnificaţii şi prin
aceasta, ca pattern ulterior în modul de raportare şi implicare în activitate.
De altfel auzim tot mai des expresii ca „plăcerea cu care-ţi faci treaba“, „ne
distrăm la locul de munca“. Şi nu întâmplător companii ca IBM care permit
angajaţilor un maxim de libertate şi creativitate – ca reiterare a ludicului – au
angajaţi eficienţi. Simbolistica colectivă face referiri tot mai dese la această
componentă a plăcerii, apendice al jocului de odinioară, ca fiind generatoare
de satisfacţii şi, în consecinţă, de performanţă.

Freud spunea, acum mai bine de o sută de ani, că rolul curativ al psihanalizei
este acela de a reda societăţii un individ apt de a „munci şi de a iubi“. De ce
nu am porni la drum călăuzindu-ne după aceleaşi principii? În psihologia
muncii de orientare franceză a apărut, de ceva timp deja, acest curent
denumit sugestiv „psihodinamica muncii“ care încearcă o revizuire a
conceptului de perfomanţă, trecându-l prin prisma întâlnirii fericite între individ
şi munca sa, păstrându-se asocierea dintre muncă şi plăcere. O plăcere
reală, aducătoare de valoare intrinsecă şi nu doar de remuneraţie stimulantă.

Pentru a acompania copiii în devenirea lor de adulţi şi „oameni ai muncii“ va
trebui aşadar considerată o pendulare constantă între cele două cadre
propuse mai sus, între joc şi reiterare cognitivă şi tehnică, permiţându-le să
fie în mod constant în contact cu corpul lor, cu plăcerea implicării pe aceasta
grefându-se noile cunoştinţe şi structuri cognitive. Jocul de la vârstele
preşcolare, preluat şi transformat cu timpul în ancorare în dimensiunea
practică, îmbogăţit cu cunoştinţe noi, aduce cu sine această dimensiune de
„reflexivitate“ de distantţare de conceptele  preluate şi prin aceasta de o
integrare profundă.

Căci sistemul de învăţământ este construit, cel puţin până la o anumită
vârstă (în situaţiile fericite) în ruptura aproape totală de realul muncii de
adult, de cerinţele diverselor meserii. Trimiterile către piaţa muncii sunt
rarisime iar ancorarea cunoştinţelor dobândite în context rămâne deficitară.
Cum, în aceste condiţii, vom putea acompania elevii în a-şi dezvolta abilităţi
de transfer de competenţe. Răspunsul propus de acest articol ar fi „prin
joc“, prin metode interactive, investigative, relaţionale, prin preponderenţa
jocurilor de rol, a orelor de laborator, a ieşirilor din clasă spre realitate, prin
contactul cât mai timpuriu cu meseriile parinţilor... Printr-o reinvestire a
corpului, ca singur teren disponibil pentru o ancorare în realitate.
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Să reluăm exemplul copilului mic. El aude diverse explicaţii pentru diverse
fenomene şi le reia, cu voce tare în jocurile sale, integrându-le în contexte
diferite. Mama pleacă la serviciu. Copilul îşi manifestă suferinţa şi primeşte
explicaţia „mama se întoarce repede“ pe care, de-a lungul zilei el o va relua
şi-i va spune şi bunicii sale şi fratelui mai mare şi copiilor de la locul de joacă
„mama se întoarce repede“. Şi când se va juca cu păpuşa o va consola şi
pe ea spunându-i „mama se întoarce repede“. Prin toate acestea, el va da
un sens explicaţiilor primite şi le va integra, prin joc, într-o realitate aflată la
îndemâna sa, sub controlul său.

Prin joc se realizează o prima punere în context şi interrelaţionare a
conceptelor aflate la dispoziţie. De asemenea, prin exteriorizare se creează
condiţiile unei prime distanţări cognitive sau a unei „reflexivităţi“ ce va permite
completarea buclei experienţiale prin care acţiunea va fi gândită şi
reapropriată în termenii sensului personal. Este evident în acest context
rolul implicării corporale ca prim filtru şi depozitar al experienţei trăite.

În concluzie, împreună, cele două modalităţi de raportare la activitatea şcolară
vor sprijini elevii în construirea acestor chei (abilităţile de transfer de
experienţă) către adaptarea şi învăţarea continuă atât de necesare în viaţa
profesională. Chiar în lipsa unei ataşări directe a materiilor predate la
realitatea concretă a meseriilor viitoare, primele exerciţii de reflectivitate şi
deci de transfer se vor efectua astfel încă din primele zile de şcoală. Jocul,
deşi transformat de cum îl cunoaştem în copilărie, va permite o nouă integrare
a informaţiilor, o contextualizare şi o ancorare în prezent.
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Rezumat
Articolul prezintă şi analizează câteva concepte din domeniul consilierii şi
orientării, utilizate adesea ca fiind sinonime, între care există însă diferenţe
specifice. Pornind de la definiţia lui Patton şi Mac Mahon cu privire la dezvoltarea
carierei, articolul prezintă 3 intervenţii specifice acestui domeniu: oferirea de
informaţii, consilierea, (programele de) educaţie pentru carieră.
Cuvinte-cheie: dezvoltarea carierei, informare pentru carieră, consilierea
carierei, educaţie pentru carieră.
Abstract
The article presents and analyses some concepts from the career and
guidance area which are sometimes used with a similar meaning, but between
which there are certain differences. Starting from the Patton and McMahon‘s
definition related to the career development, the articles presents 3 specific
interventions in this direction: career development, career information, career
counselling, career education.
Keywords: career development, career information, career counselling,
career education.

1. Dezvoltarea carierei

Corespunzător schimbărilor cu privire la înţelegerea carierei, au apărut schimbări
în modul de înţelegere al dezvoltării carierei. În timp ce termenul de dezvoltare
a carierei nu este nou (Ginsberg, Ginzburg, Axelrad, Hema 1951), recunoaşterea
faptului că acesta este un proces care implică întreaga viaţă şi nu numai
momentele punctuale în care se realizează alegerile ocupaţionale este de dată
mai recentă (Super 1980, Patton, McMahon 1999, 2006).

Zunker 1994 (apud Szilagyi 2008) consideră dezvoltarea carierei ca fiind
similară dezvoltării ocupaţionale/vocaţionale care presupune un proces
neîntrerupt de ajustare a credinţelor, valorilor, abilităţilor, aptitudinilor,
intereselor şi trăsăturilor de personalitate, în relaţie cu universal muncii.
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Dezvoltarea carierei este astăzi considerată a se realiza într-un context mai
larg care include influenţe ale familiei, ale culturii, comunităţii, şcolii, influenţe
socio-economice, de locaţie geografică, influenţe ale politicilor sociale şi ale
pieţei muncii. Pe cale de consecinţă, a ne referi la decizii cu privire la carieră
fără a lua în considerare viaţa ca întreg pare astăzi mult prea simplist.
Inseparabilitatea dintre muncă şi viaţă şi relaţia dintre acestea a fost
recunoscută, Wolfe şi Kolb 1980 (apud Patton, McMahon 2006) propunând
o definiţie a dezvoltării carierei încă actuală: dezvoltarea carierei implică
viaţa în întregul ei, nu doar ocupaţia unei persoane; implică persoana ca un
tot unitar, persoana în contextele mereu schimbătoare ale vieţii. Presiunea
mediului înconjurător, legăturile cu ceilalţi, responsabilităţile faţă de copii şi
proprii părinţi, toate circumstanţele vieţii unui individ sunt de asemenea factori
care trebuie înţeleşi şi abordaţi. Din acest punct de vedere, dezvoltarea
carierei şi dezvoltarea personală sunt convergente. Sinele şi circumstanţele
– care evoluează, se modifică, sunt în interacţiune mutuală – constituie
focusul şi drama dezvoltării carierei.

Standardele profesionale pentru practicienii din domeniul consilierii carierei
(Australia, 2004) propun următoarea definiţie a dezvoltării carierei: un proces
permanent de-a lungul vieţii de management al învăţării, al timpului liber şi
al tranziţiei în vederea responsabilizării personale în construirea unui viitor
evolutiv.

Practicienii şi serviciile de dezvoltarea carierei trebuie văzuţi/văzute ca una
dintre multiplele influenţe asupra dezvoltării carierei unui individ. În mod
tradiţional, scopul serviciilor de dezvoltarea carierei a fost acela de sprijinire
a unei decizii corecte cu privire la carieră, dar în lumina naturii schimbătoare
a lumii ocupaţiilor, a noilor înţelesuri ale carierei, precum şi a diversităţii
beneficiarilor, specificul activităţilor de dezvoltarea carierei a devenit mai
complex. Consecvent, practicienii din domeniul dezvoltării carierei trebuie
să-şi regândească rolurile. Krumboltz (1998) consideră că scopul serviciilor
de dezvoltarea carierei ar fi sprijinirea indivizilor pentru a-şi crea vieţi care
să le aducă împlinire personală. Astfel, accentul este pus pe abilitarea
indivizilor de a-şi manageria dezvoltarea propriei cariere într-o lume
caracterizată de schimbare (McMahon, Patton, 2000). Din acest punct de
vedere, procesul de dezvoltarea carierei poate fi înţeles ca un proces de
învăţare în care clienţii, ca indivizi implicaţi în învăţare permanentă, sunt
participanţi activi, iar consilierii sunt facilitatori ai procesului de învăţare.
(Patton, McMahon, 2006).
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2. Intervenţii specifice dezvoltării carierei

Mc Mahon (2008) consideră drept cele mai întâlnite practici/intervenţii din
domeniul dezvoltării carierei: 1. oferirea de informaţii, 2. consilierea, 3.
(programele de) educaţie pentru carieră.

2.1.  Informare pentru carieră
Oferirea informaţiilor a avut întotdeauna un rol important în cadrul dezvoltării
carierei şi orientării în carieră a unui individ. Informarea pentru carieră
este definită ca informaţii (printate, electronice, contacte personale sau alte
resurse) care sprijină procesul de dezvoltare a carierei şi include informaţii
despre ocupaţii şi industrii, informaţii despre educaţie şi formare şi informaţii
sociale legate de lumea ocupaţiilor (Miles Morgan Australia, 2003).
Dezvoltarea tehnologică a condus la creşterea cantităţii de informaţii despre
carieră disponibilă indivizilor. Grubb (2002) observă că o cantitate mai mare
de informaţii nu este neapărat benefică pentru indivizi care nu ştiu cum să o
utilizeze eficient. În mod similar, Gysbers, Heppner şi Johnston (2003)
sugerează că practicienii din domeniul dezvoltării carierei trebuie să identifice
în mod corect nevoile de informare ale clienţilor şi să aibă în vedere de ce,
când şi cum să fie cel mai bine utilizată informaţia. Practicienii au o
responsabilitate etică de a oferi informaţie de încredere, corectă şi actualizată
şi de a o face accesibilă clienţilor. O astfel de responsabilitate cere de la
practicieni discernământ şi o utilizare critică a informaţiei atât în termeni de
nevoi ale clienţilor, cât şi a informaţiei în sine care poate proveni din surse
formale sau informale precum blogurile. Culegerea informaţiilor despre
ocupaţii reprezintă o competenţă necesară pentru luarea unei decizii eficiente
cu privire la carieră. (Miles Morgan Australia, 2003). Pare însă să fie o
prăpastie între lumea ocupaţiilor aşa cum este descrisă în sursele tradiţionale
şi lumea ocupaţiilor experimentată de indivizi. Spre exemplu, în mod constant
apar noi ocupaţii, ceea ce reclamă flexibilitate a forţei de muncă pentru
adaptare rapidă. În schimb, informaţiile statice despre ocupaţii pot oferi doar
indicaţii generale sau sinteze utile pentru un anumit moment de timp.
Formarea unei imagini corecte despre o anumită ocupaţie presupune azi un
proces mai lung care implică cercetare activă şi pasivă. Meyers (2000)
pledează pentru ca practicienii din domeniul dezvoltării carierei să privească
un individ „din interiorul acestuia precum şi din lumea înconjurătoare a
acestuia“. Informaţiile statice, fără a fi puse într-un context specific al lumii
ocupaţiilor, pot conduce pe un drum greşit individul şi este posibil să nu
reprezinte în mod adecvat realitatea. Forţa de muncă trebuie să fie azi
flexibilă, iar ofertanţii de informaţie trebuie să reflecte şi ei această flexibilitate
(Sennett, 1998). Cei care continuă să ofere informaţii despre ocupaţii fără a
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ţine seama de experienţa şi nevoile clientului/căutătorului de informaţii, riscă
să le ofere într-un mod steril, iar acestea să devină mai puţin relevante şi
mai puţin utilizate. Indivizii trebuie pregătiţi pentru piaţa muncii în care vor
intra efectiv. Dacă nu poate face mai mult, informaţia va lărgi spectrul
opţiunilor şi le va permite indivizilor să se angajeze şi altfel decât cu normă
întreagă sau ca angajat permanent, norme care mulţi ani au fost considerate
o măsură a succesului, dar care azi suportă în mod serios concurenţa din
partea activităţilor sezoniere sau a celor cu jumătate de normă. Dezvoltarea
şi oferirea de informaţii despre carieră ar trebui să reflecte şi să răspundă
schimbărilor constante ale pieţei muncii.

Domeniul oferirii de informaţii ocupă, în multe cazuri, ponderea cea mai
mare în cadrul serviciilor de dezvoltare a carierei (Watts, 1991). Totodată,
introducerea standardelor de calitate s-a realizat aici cu mai puţină dificultate.
În Statele Unite există trei organisme diferite care au realizat acest lucru:
a. National Career Development Association NCDA - Divizia 18 ACA

(www.ncda.org),
b. National Board for Ceritifed Counselors NBCC www.nbcc.org/ethics/

webstandards (cu focalizare pe oferirea de informaţii cu ajutorul Internetului),
c. Association for Computer-Based Systems for Career Information

(www.acsci.org/standards2)
Şi alte ţări au avut iniţiative în acest domeniu: Canada, Olanda, Danemarca,
Australia. De asemenea, au fost dezvoltate servicii naţionale de oferire de
informaţii online, finanţate de autorităţi (ex: www.myfuture.edu.au, Australia
2007) care au atributul de a fi corecte, actualizate şi de încredere pentru
utilizatori.

În legătură cu furnizarea de informaţii, Jigău (2001) sublinia că acest proces
nu este unul sec, mecanic, descriptiv, neutru, detaşat, ci presupune
semnalarea acelor categorii de date utile şi relevante pentru un utilizator,
sublinierea importanţei particulare a unora, adaptarea şi interpretarea
informaţiilor, astfel încât beneficiarul să obţină direct şi imediat maximum
de beneficii. Dintre sursele de informare, autorul amintit menţionează: familia,
şcoala, influenţa sistematică a instituţiilor specializate în consiliere şi orientare,
influenţa nesistematică a mediului socio-cultural de provenienţă (printre care
şi grupul de prieteni), centre de formare, centre de mediere a muncii, centre
de consultanţă în afaceri, asociaţii profesionale.

2.2.  Consilierea carierei
Consilierea carierei reprezintă o componentă importantă a serviciilor de
orientare/dezvoltarea carierei. Există situaţii în care consilierea carierei
reprezintă principala sarcină/activitate sau situaţii în care aceasta reprezintă
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doar un aspect al muncii/activităţii unui practician/serviciu de dezvoltarea
carierei. Gysbers 1998 (apud Tomşa 2008) consideră că, deşi durata
consilierii carierei este mai scurtă în raport cu alte tipuri de consiliere, aceasta
aparţine clasei generale a consilierii deoarece are aceleaşi caracteristici şi
calităţi intrinseci pe care le posedă toate tipurile de consiliere.

2.2.1. Definiţii ale consilierii carierei
Consilierea carierei este un proces de abordare globală a individului sub
toate aspectele vieţii sale personale, profesionale şi sociale şi are drept
conţinut acordarea de servicii de informare, consiliere şi orientare în scopul
sprijinirii acestuia – în orice etapă a vieţii – pentru dezvoltarea carierei
personale prin luarea deciziilor potrivite pentru sine în sfera educaţiei, muncii
şi vieţii cotidiene (Jigău, 2006).

Consilierea carierei semnifică procesul de compatibilizare maximă între
resursele, cerinţele, aspiraţiile sau interesele personale ale unui individ şi oferta
reală din domeniul educaţiei, formării şi integrării socio-profesionale. Consilierea
carierei este un serviciu social care iniţiază o abordare holistică a individului,
continuă, flexibilă şi de-a lungul tuturor ciclurilor vieţii personale (finalizarea
studiilor formale, încadrarea în muncă, inserţia socială, asumarea de roluri
comunitare, schimbarea slujbei, schimbarea statutului familial, recalificarea,
pensionarea etc.) şi sub toate aspectele semnificative ale vieţii şi rolurilor
asumate în şcoală, profesie, viaţă socială sau comunitară, familie, timp liber
etc. şi care se concretizează în servicii de informare, consiliere şi orientare
oferite solicitanţilor de către consilieri profesionişti acreditaţi. (Jigău, 2003).

Consilierea în carieră vizează dezvoltarea abilităţilor unei persoane sau grup
de persoane pentru rezolvarea unei probleme specifice de carieră (indecizie,
insatisfacţie etc.) şi este în esenţă o intervenţie psihologică (Lemeni, Miclea
2004).

Atunci când ne referim la consilierea carierei, literatura de specialitate
internaţională subliniază importanţa luării în considerare a individului „în
întregul său“, concomitent cu menţinerea focalizării pe aspectele de carieră.
Cele mai noi accepţiuni ale conceptului de carieră presupun interrelaţionarea
şi echilibrarea rolurilor de muncă şi a celor personale de viaţă (familia,
comunitatea, timpul liber). Din această perspectivă Tomşa (2008) consideră
că atunci când vorbim despre consilierea carierei avem în vedere problemele
legate de muncă, profesii, carieră, dar şi aspectele personale, emoţionale
pe care acestea le presupun.
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Atunci când vorbim despre consilierea carierei ne interesează mai puţin
abordările generale utilizate în consiliere şi asupra cărora nu vom insista în
cadrul lucrării noastre (psihodinamică, umanistă, comportamentală, cognitivă,
integrativă, constructivistă), cât aplicaţiile acestor abordări în consilierea
carierei. În subcapitolul dedicat teoriilor dezvoltării carierei, am prezentat
pentru fiecare categorie de teorii şi modelele specifice de interacţiune cu
clientul pe care teoriile le propun, modele care identifică etapele/stagiile
procesului de consilierea carierei. Scopul pentru care am preferat să
prezentăm modelele în capitolul dedicat teoriilor şi nu aici, pentru explicitarea
procesului de consiliere a carierei, se referă în principal la efortul de a reduce
prăpastia dintre teorie şi practică şi de a identifica modalităţi de a învăţa
lucruri practice din teorie.

Alte aspecte importante al consilierii carierei, pe lângă etapele de derulare a
procesului propriu-zis, le reprezintă abilităţile consilierului de comunicare şi
relaţionare, respectarea unor principii etice ale procesului de consiliere,
debutul şi finalizarea procesului de consiliere.

2.3.  Educaţia pentru carieră
Tomşa (2008) consideră educaţia pentru carieră o intervenţie educaţională
care vizează dezvoltarea de competenţe şi atitudini necesare pentru
planificarea şi dezvoltarea carierei: atât în domeniul autocunoaşterii şi
dezvoltării personale, cât şi în cel al explorării oportunităţilor educaţionale şi
profesionale.

Referindu-se la implementarea unui program de educaţie pentru carieră în
învăţământul preuniversitar, Vuorienen 1996 (apud Jigău 2001) consideră
că pentru a putea fi implementat cu succes, acesta trebuie să aibă în vedere:
a. Stabilirea unei strategii, a unor obiective şi finalităţi,
b. Organizarea mediului de învăţare,
c. Evaluarea cerinţelor de educaţie pentru carieră,
d. Formarea personalului didactic pentru a fi capabil să îndeplinească aceste

sarcini sau asumarea lor de către consilierul şcolar,
e. Asigurarea coerenţei cu politicile şi strategiile generale la nivel regional,

naţional şi european în domeniu.
Băban (2003) identifică elementele comune ale intervenţiilor educaţionale
de orientare:
a. Expunerea la informaţii educaţionale,
b. Clarificarea aspiraţiilor vocaţionale,
c. Achiziţionarea de structuri cognitive integrative pentru informaţiile despre

sine, ocupaţii şi a relaţiilor complexe dintre acestea,
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d. Suport social în explorarea propriei persoane şi a diverselor trasee
educaţionale şi profesionale.

Watts şi Sultana 2004 (apud Muscă 2006) constată tendinţa creşterii
importanţei acordate orientării şi educaţiei carierei cu precădere în şcoli.
Este o schimbare importantă faţă de rolul tradiţional al consilierului din şcoli,
care alocă mult timp şi are ca obiectiv principal sprijinirea unui număr mic
de indivizi care au cea mai mare nevoie de astfel de servicii (consiliere
individuală prin care se abordează reactiv situaţiile de criză pe măsură ce
ele apar în populaţia şcolară/universitară). Funcţionând în acest cadru,
consilierii nu sunt capabili să ofere servicii proactive sau să se adreseze
nevoilor unei mase largi de elevi. Programele de educaţie pentru carieră se
adresează întregii mase de elevi şi au un rol pro-activ, de prevenire a unor
eventuale probleme prin dezvoltarea abilităţilor, competenţelor şi atitudinilor
elevilor de a răspunde adecvat unor situaţii problematice.

Muscă (2006) consideră că activităţile de educaţie pentru carieră sunt incluse
în curriculum-ul şcolar din multe ţări, fiind discipline şcolare distincte sau
subsumate unei materii mai cuprinzătoare sau infuzate pe parcursul
curriculum-ului. Programele antrenează participarea profesorilor, elevilor,
părinţilor, reprezentanţilor comunităţii locale şi oferă posibilitatea elevilor de
a învăţa activ. Elevii sunt sprijiniţi să îşi organizeze şi planifice învăţarea pe
termen lung, prin elaborarea unor portofolii şi proiecte personale/profesionale.

Dintre activităţile care pot fi incluse într-un program de educaţie pentru carieră,
Băban (2003) enumeră: prelegeri despre diferite ocupaţii, work-shop-uri pe
teme de carieră, interviuri cu diverşi invitaţi, discuţii de grup, vizite la locuri
de muncă, jocuri de rol, studiul unor documente scrise, realizarea unor colecţii
de informaţii şi imagini despre diversele locuri de muncă, realizarea de CV-
uri şi scrisori de intenţie, consultarea specialiştilor în domeniul pieţei forţei
de muncă.

Experienţa ţărilor Uniunii Europene şi SUA arată că există deja tradiţia
implementării unor astfel de programe la nivel preuniversitar. Nu avem
exemple de derulare a activităţilor de educaţie pentru carieră la nivel
universitar, de aceea vom aminti aici experienţa pozitivă a României de
introducere în curriculum-ul şcolar preuniversitar a programului de educaţie
pentru carieră: Consiliere şi orientare. Gândit ca un program complex, axat
pe dezvoltarea de competenţe şi atitudini, structurat pe 5 domenii tematice
(autocunoaştere, comunicare şi abilităţi sociale, managementul informaţiilor
şi al învăţării, planificarea carierei şi stil de viaţă), programul Consiliere şi
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orientare a intrat treptat în vigoare între anii 2004-2006. Din păcate, Planurile
cadru aplicabile din anul şcolar 2009-2010 prevăd reducerea orelor de
consiliere şi orientare la liceu, fapt cu consecinţe asupra continuităţii şi
eficienţei programului conceput ca un tot unitar pentru perioada şcolarităţii
(clasele I-XII).

Referindu-se la domeniul dezvoltării carierei, Szilagyi (2008) prezintă 5
tipuri de intervenţii în carieră:
a. Orientarea în carieră (career guidance): efort sistematic de informare pe

problem legate de piaţa muncii, în relaţie cu activităţi de sprijinire a
clientului în efortul acestuia de a se cunoaşte mai bine şi de a-şi explora
potenţialul personal şi profesional.

b. Informarea în carieră (career education): introducerea aspectelor specifice
pieţei muncii în curriculum-ul şcolar.

c. Coaching-ul (career coaching): activitate de regulă întâlnită în sectorul
industrial/comercial şi presupune efortul managerilor, al consilierilor şi al
managerilor de resurse umane de a facilita dezvoltarea în carieră a
angajaţilor.

d. Informarea despre piaţa muncii (labour market information): prezentarea
tendinţelor de pe piaţa muncii, analiza unor ocupaţii şi poziţii specifice.

e. Consilierea în carieră (career counseling): serviciu care se adresează
unui client sau grup care se află în situaţia unei decizii cu privire la carieră
sau într-un proces de ajustare a vieţii profesionale cu cea personală.
Presupune un proces care se desfăşoară de-a lungul unor etape.

Considerăm că explicarea sintagmei career education prin informare în
carieră nu este cel mai fericit mod de traducere şi sporeşte confuzia legată
de activităţile de informare. Mult mai potrivită ar fi fost cea de (programe de)
educaţie pentru carieră, cu referire la programe de acest gen introduse în
curriculum-ul şcolar (nivel preuniversitar, asemeni programelor K-12 din SUA)
sau programe derulate pe această teme de către centrele de consiliere din
învăţământul superior.

În articolul The Future of Professional Career Guidance: Where Next? (2006)
Higginbotham şi Hughes atrag atenţia că, dintr-o perspectivă extrem de
pragmatică, este mai importantă focalizarea pe scopurile, cadrul şi strategiile
necesare serviciilor de dezvoltarea carierei decât pe nesfârşitele dezbateri
pe tema distincţiei dintre informare (I), sfătuire (S), orientare (G). Aceasta
pentru că, spun autorii, nici clienţii, nici autorităţile şi nici finanţatorii nu sunt
interesaţi de aceste diferenţieri. Timpul ar putea fi utilizat cu mai mult folos
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pentru a oferi servicii de informare şi orientare, în condiţiile unei explozii
media a materialelor şi informaţiilor pe teme de carieră, rolul serviciilor de
dezvoltarea carierei fiind în acest context de a facilita accesul la surse de
informare credibile şi actualizate. De asemenea, consideră autorii, este
necesar ca serviciile să devină mai puternice în interiorul unei organizaţii,
să ofere informaţii actualizate despre piaţa muncii locală, regională şi
naţională şi să îşi asume respectarea unor standarde de calitate.
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Rezumat
Studiul îşi propune să identifice gradul de satisfacţie al părinţilor în ceea ce
priveşte funcţionarea clasei pregătitoare în învăţământul primar. Se observă
un grad ridicat de satisfacţie, fapt care reflectă calitatea pregătirii
psihopedagogice a cadrelor didactice gălăţene.
Cuvinte-cheie: grad de satisfacţie, părinţi, clasă pregătitoare.
Abstract
This study intends to identify the satisfaction rate of the parents regarding
the implementation of the reception class in the primary education.
A high level of satisfaction is found, duet o the quality of the
psychopedagogical trening of the Galatzi teachers and educators.
Keywords: satisfaction rate, parents, reception class.

ARGUMENT

Educaţia timpurie reprezintă prima etapă de pregătire pentru educaţia
formală, ea adresându-se copiilor cu vârste cuprinse între 0-7 ani, oferind
condiţii specifice în funcţie de particularităţile vârstei. Întrucât la vârste cât
mai mici se pun bazele personalităţii copilului, în reuşita educaţională a
copilului este necesar să fie implicaţi toţi agenţii care au influenţă asupra
dezvoltării copilului, pornind de la familie, şcoală, comunitate. Studiul de
faţă îşi propune să identifice gradul de satisfacţie al părinţilor în ceea ce
priveşte funcţionarea clasei pregătitoare în învăţămantul primar.

SCOP: Îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv-educativ la vârstă
preşcolară şi şcolară mică.

Grigore Ionaşcu*
Violeta Simion**

IDENTIFICAREA GRADULUI DE SATISFACŢIE AL PĂRINŢILOR
FAŢĂ DE GRUPA PREGĂTITOARE 2012 - 20131



OBIECTIVE:

 Identificarea gradului de satisfacţie al părinţilor faţă de procesul instructiv
educativ existent la grupa pregătitoare;

 Estimarea  gradului de satisfacţie al părinţilor faţă de conţinuturile învăţării
dobândite de preşcolari/ şcolarii mici;

 Identificarea gradului de satisfacţie al părinţilor faţă de metodele predare/
învăţare/ evaluare specifice particularităţilor de vârstă ale elevilor de la
clasa pregătitoare

Grup ţintă: părinţii elevilor clasei pregătitoare din judeţul Galaţi
Cercetarea a fost realizată pe un eşantion 2769 de  părinţi din judeţul Galaţi
(50.3% mediul urban, 49,7% mediul rural)

1.Consideraţi că măsura introducerii clasei pregătitoare în învăţământul
primar este una oportună din perspectiva educaţiei / dezvoltării psiho-
cognitive a copiilor (de această vârstă)?

Aprecierea părinţilor cu privire la existenţa clasei pregătitoare în învăţământul
primar este considerată oportună, permiţând şcolarilor de clasă pregătitoare
dezvoltarea psiho-cognitivă în  acord cu stadiul de  dezvoltare.
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2. În ce măsură consideraţi că  modul de organizare şi funcţionare a
clasei pregătitoare a permis adaptarea / integrarea copilului
dumneavoastră pe parcursul acestui semestru ?

Procentele obţinute din partea părinţilor reflectă mulţumirea faţă de modul
de organizare a clasei pregătitoare, aceasta favorizând adaptarea/integrarea
copiilor în şcoală.

Un procent de 7% din părinţi consideră că modul de organizare şi funcţionare
a   clasei pregătitoare a permis într-o mică măsură  adaptarea/integrarea
copilului în şcoală.

3. Şcoala, sala de clasă (baza materială existentă) în care îşi desfăşoară
activitatea copilul dumneavoastră, reprezintă elemente care favorizează
dezvoltarea optimă a acestuia?

Valorile identice (44%) ale celor mulţumiţi de cei foarte mulţumiţi constituie
o abordare optimistă, dar şi o reflectare a eforturilor echipelor manageriale
de a se ocupa de modernizarea şi adecvarea spaţiilor şcolare. Prin urmare,
viziunea ergonomică calitativă asupra existenţei spaţiilor şcolare are nu numai
o dimensiune pragmatică dar şi concreteţe!
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Echipele manageriale devin preocupate nu numai de menţinerea unei resurse
umane specializate dar şi de oferirea calităţii „vieţii şcolare“ astfel încât şcolile
să motiveze la toate nivelurile performanţe şcolare dar şi psihointelectuale.

4. Conţinuturile învăţării respectă particularităţile de vârstă şi psiho-
individuale ale copilului dumneavoastră?

Procentele obţinute evidenţiază gradul de satisfacţie al părinţilor sub aspectul
conţinuturilor învăţării. Adaptarea curriculară, strategiile didactice iniţiate şi
aplicate, precum şi respectarea particularităţilor de vârstă au impus un ritm
adecvat achiziţionării informaţiilor dar şi formării de priceperi şi deprinderi.
Prin urmare, calitatea actului învăţării nu pune sub semnul întrebării unităţile
de învăţare alese cât crearea unui confort psihologic rezultat din raportul
spaţiu şcolar-cadru didactic-conţinuturile învăţării. Momentul „alegerii“ şi
„introducerii“ unei schimbări în continuitatea ciclurilor de învăţământ impune
o discuţie despre reconsiderarea conceptului de „instituţie şcolară“ de tip
integrativ şi cu posibilităţi reale de lărgire a întregii baze materiale şi umane.

5. Relaţia dintre cadrul didactic şi elev are la bază respectarea
principiului integrării şi egalităţii de şanse pentru toţi elevii?

Cu privire la dinamica dintre resursa umană (cadrul didactic) şi elev,
procentele înregistrate reflectă o abordare optimistă şi încrezătoare. Ideea
de valorizare a resurselor şi potenţialităţilor psihointelectuale ale fiecărui
elev capătă statut de vector motivaţional în strategiile educaţionale ale
specialiştilor din educaţie şi, nu în ultimul rând, de imbold în reaşezarea
conceptelor de „performante“ şcolare.

 Acordarea şanselor egale tuturor elevilor redimensionează perspectiva „şcolii
incluzive“ care va impune o anumită pregătire psihopedagogică din partea
cadrului didactic.
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6. Metodele de predare / învăţare / evaluare, sunt adecvate
particularităţilor de vârstă ale elevilor de la clasa pregătitoare?

Sub aspectul strategiilor didactice, rezultatele obţinute atestă prezenţa unui
grad ridicat de satisfacţie, aspect care reflectă calitatea pregătirii
psihopedagogice a cadrelor didactice din învăţământul gălăţean.

Vârsta 20-25 3,9%
26-30 18,9%
31-35 35,6%
36-40 27,7%
41-45 13,9%

Studii Col %

superioare 20,3%

medii 77,5%

fara studii 2,2%

Mediul Col %

urban 50,3%

rural 49,7%
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Concluzii:
Şcoala este cea care formează elevul şi îl conduce pe drumul ascendent al
socializării însă adaptarea la şcoală presupune o anumită maturitate din
partea elevului. Studiile de specialitate subliniază faptul că există numeroase
dificultăţi de adaptare ale elevului şi care  pot fi produse chiar de mediul
şcolar (prea multe sarcini, incompatibilitate cadru didactic - copil).
În ceea ce priveşte necesitatea existenţei clasei pregătitoare observăm
gradul ridicat  de satisfacţie al părinţilor sub aspectul conţinuturilor învăţării.
Sub aspectul strategiilor didactice, observăm un grad ridicat de satisfacţie
al părinţilor, fapt care reflectă calitatea pregătirii psihopedagogice a cadrelor
didactice din învăţământul gălăţean.

De asemenea, în relaţia cadrul didactic şi elev se observă abordarea optimistă
şi încrezătoare astfel încât acordarea şanselor egale tuturor elevilor să
redimensioneze perspectiva „şcolii incluzive“ printr-o anumită pregătire
psihopedagogică din partea cadrelor didactice. Familia va constitui un
element important în evaluarea resursei umane din învăţământ şi prin prisma
perspectivei incluzive.

Observăm un interes deosebit al echipelor manageriale care sunt  preocupate
atât  pentru menţinerea unei resurse umane specializate cât şi pentru oferirea
calităţii „vieţii şcolare“ astfel încât şcolile să motiveze la toate nivelurile
performanţe şcolare dar şi psihointelectuale.

Recomandări:
 Realizarea unei informări cât mai accesibile care să vizeze importanţa

clasei pregătitoare.
 Implicarea părinţilor în activităţi care vizează buna cunoaştere a elevului.

Părinţii vor primi informaţii suplimentare, personalizate specifice fiecărui
elev în parte.

 Creşterea motivaţiei părinţilor elevilor pentru grupa  pregătitoare.
 Asigurarea suportului logistic, asigurarea condiţiilor optime bunei

desfăşurări a activităţilor în învăţământul preşcolar.
 Asigurarea asistenţei psihopedagogice părinţilor, elevilor şi cadrelor

didactice în vederea bunei adaptări la procesul de învăţamânt.

ANEXA - Chestionar de satisfacţie pentru părinţi
Pentru îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv-educativ, vă solicităm să
vă exprimaţi părerile dumneavoastră legate de funcţionarea clasei
pregătitoare în învăţământul primar.
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Chestionarele sunt anonime, iar datele rămân confidenţiale. Întrebările 1-6
solicită răspuns închis (prin încercuirea unei singure variante), iar întrebarea
numărul 7 solicită elaborarea unui răspuns detaliat.
Vă mulţumim pentru participare şi vă rugăm să răspundeţi la toate întrebările
din chestionar!

Vârsta ....................................
Profesia şi ocupaţia .................
Studii .....................................

1. Consideraţi că măsura introducerii clasei pregătitoare în învăţământul
primar este una oportună din perspectiva educaţiei / dezvoltării psiho-
cognitive a copiilor (de această vârstă)?
a) Da
b) Nu

2. În ce măsură consideraţi că modul de organizare şi funcţionare a clasei
pregătitoare a permis adaptarea / integrarea copilului dumneavoastră pe
parcursul acestui semestru ?
a) Într-o foarte mare măsură
b) În mare măsură
c) Într-o mică măsură

3. Şcoala, sala de clasă (baza materială existentă) în care îşi desfăşoară
activitatea copilul dumneavoastră, reprezintă elemente care favorizează
dezvoltarea optimă a acestuia?
a) Într-o foarte mare măsură
b) Într-o mare măsură
c) Într-o mică măsură

4. Conţinuturile învăţării respectă particularităţile de vârstă şi psiho-
individuale ale copilului dumneavoastră?
a) Într-o foarte mare măsură
b) Într-o mare măsură
c) Într-o mică măsură

5. Relaţia dintre cadrul didactic şi elev are la bază respectarea principiului
integrării şi egalităţii de şanse pentru toţi elevii?
a) Într-o foarte mare măsură
b) Într-o mare măsură
c) Într-o mică măsură
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6. Metodele de predare /învăţare/ /evaluare, sunt adecvate particularităţilor
de vârstă ale elevilor de la clasa pregătitoare?
a) Într-o foarte mare măsură
b) Într-o mare măsură
c) Într-o mică măsură

7. Care au fost dificultăţile resimţite pe parcursul acestui semestru?
a) Din perspectiva conţinuturilor tematice propuse (programa şcolară)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) Din perspectiva modului de lucru (a formelor de organizare a elevilor)
……………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c) Din perspectiva modului de organizare a spaţiului de funcţionare a clasei
pregătitoare
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
d) Din perspectiva nivelului de achiziţii realizate de elevi
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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MEDIEREA ÎN ŞCOALĂ, ÎNTRE NECESITATE ŞI ARTĂ

* CJRAE Galaţi, România
silviabanea@gmail.com

Rezumat
Violenţa a devenit un fenomen omniprezent, atât de răspândit încât pare un
lucru obişnuit în viaţa omului. În fiecare zi oamenii sunt puşi în nenumărate
situaţii conflictuale interne sau interpersonale. În momentul în care suntem
confruntaţi cu o dificultate şi nu  ştim cum să reacţionăm, apelăm, de cele
mai multe ori la injurii, bătaie, ameninţări,  calomnie. Medierea este o
procedură alternativă şi voluntară de soluţionare a conflictelor, prin care o
terţă persoană, neutră, imparţială şi fără putere de decizie numită mediator,
ajută părţile să  ajungă împreună la o înţelegere mutual acceptată, în vederea
încheierii conflictului. Utilitatea implementării unui program de formare a
elevilor-mediatori este dată de folosirea unor tehnici de lucru prin care este
cultivată la elevi un alt tip de dialog în relaţiile cu ceilalţi, sunt minimizate
şansele escaladării conflictelor, prin formarea comportamentelor pozitive,
centrate pe soluţionarea unor situaţii problematice.
Cuvinte-cheie: mediere, comunicare, conflict, negociere, asertivitate, abilităţi.
Abstract
Violence has become an omnipresent phenomenon, so spread that looks
like a common thing in human life. Every day people are put in many conflict
situations, internal or interpersonal. At the time when we are faced with a
problem and we don’t know how to react, we resort, most of the times to
insults, rattling, threats, libel.
Mediation is an alternative procedure and voluntary for resolving conflicts,
by means of which a third person, neutral, impartial and without power of
decision called mediator, helps the parties to make together to a regal nod
before accepting mutual understanding.
The utility of an implementation of a program for the training of students-
mediators it’s given by the use of some appropriate techniques through which
is implemented a different type of dialog in the relations with the others in
order to minimize the chances of conflict escalation, by the formation of
positive behaviors, focused on solving some problem situations.
Keywords: mediation, coomunication, conflict, negotiation, comprehension,
skills.

Silvia Banea*



1. Motivaţia proiectului

Conflictele sunt un fenomen universal care poate fi întâlnit la toate nivelele
convieţuirii umane. Nu prezenţa lor este problematică, ci formele violente,
care avantajează doar una dintre părţile implicate, spre impunerea propriilor
interese. Conflictele sunt deseori percepute ca o luptă care trebuie câştigată.
Ele dezvoltă adesea o dinamică internă care îngreunează, dacă nu chiar
exclude, o reglementare paşnică, constructivă şi non-violentă. Cercetările
destinate comportamentului oamenilor în situaţii conflictuale au arătat că
majoritatea tinde să-şi impună propriile interese insistând asupra propriei
poziţii.

Medierea este un proces în care persoane neutre (mediatorii) îi asistă pe
cei aflaţi în conflict pentru a gestiona problemele apărute. Deseori, procesul
de mediere este exact opusul interacţiunilor obişnuite dintre elevi sau dintre
elevi şi profesori. În şcolile tradiţionale, rezolvarea conflictului se realizează
pe baza abordării centrate pe stimularea sentimentului de vinovăţie.
Problemele sunt judecate de factori externi, fără a permite celor aflaţi în
conflict să vorbească unul cu celălalt într-un cadru structurat ce promovează
găsirea unei soluţii agreate de ambele părţi.

Obiectivul major al medierii este soluţionarea unui conflict cu ajutorul unei
părţi terţe, neutre, prin implicarea părţilor aflate în conflict într-un proces de
comunicare faţă în faţă, pentru ca fiecare punct de vedere să fie ascultat.
Scopul medierii este de rezolvare a conflictului şi de modelare a gestionării
situaţiilor conflictuale viitoare. Medierea este un proces ce dispune de o
eficienţă deosebită, dar  care presupune un număr ridicat de abilităţi pentru
a fi folosită ca atare, dar şi  o adaptare individuală la propria personalitate.
Fiecare dintre elevii care aleg să parcurgă programul de formare ca mediator,
are propriile motivaţii, dar trebuie să îşi dezvolte abilităţi şi calităţi care să le
permită să-i ajute pe ceilalţi (persoane care se găsesc într-un conflict şi
care nu-şi pot rezolva singure problemele): să fie imparţiali, respectaţi de
către colegii lor, să inspire încredere pentru ca elevii să poată discuta cu ei.

Programul de formare este conceput ca unul mai puţin teoretic şi mai mult
practic-aplicativ,  în care elevii vor învăţa şi vor exersa în acelaşi timp cum
să soluţioneze conflictele apărute între colegii lor, dar şi cum să facă faţă
unui conflict personal.

Elevii vor învăţa: ce este conflictul (natura, originile, tipurile de conflicte şi
tipurile de  reacţii în situaţiile conflictuale), tehnici diverse de  rezolvare a
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conflictelor, ce este medierea, ce este un mediator şi care sunt  abilităţile
necesare medierii conflictelor (aptitudinile de comunicare, inteligenţa
emoţională), dar şi cum funcţionează un  program de mediere. De asemenea,
vor învăţa să rezolve conflicte exersând abilităţile formate şi cunoştinţele
însuşite. Elevii mediatori sunt cei pregătiţi pentru a facilita discuţia dintre
elevi /grupuri în vederea găsirii unei soluţii. Ţelul lor este de a le oferi părţilor
adverse un forum pentru o mai bună comunicare şi înţelegere, care duce
deseori la o soluţie acceptabilă pentru toată lumea. Prin învăţarea tehnicilor
rezolvării conflictelor cât mai devreme, elevii îşi dezvoltă aptitudini folositoare
pentru tot restul vieţii lor.

În contextul creşterii incidenţei manifestărilor agresive în mediul şcolar şi a
unor abilităţi scăzute de gestionare funcţională a conflictelor ce apar, o
iniţiativă curajoasă a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională
Galaţi şi-a propus să promoveze un concept relativ nou – medierea. Este
vorba de programul „Medierea în şcoală, între necesitate şi artă“ iniţiat
de Asociaţia „Tinerii şi Viitorul“ – preşedinte, doamna profesor Ştefania
Cojocaru şi C.J.R.A.E. Galaţi prin echipa de psihologi şcolari coordonată de
profesor psiholog Violeta Simion.

2. Prezentarea programului

2.1. Scopul şi obiectivele specifice
Optimizarea climatului şcolar, prin creşterea gradului de abilitare a elevilor
în situaţii potenţial conflictuale precum şi formarea mediatorilor de conflicte
– resurse active în şcoală, prin îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare
asertivă, negociere şi mediere de conflicte.
Obiectivele specifice:
- abilitarea în tehnici de mediere, de negociere, de comunicare eficientă şi

rezolvare de conflicte ale elevilor - mediatori de conflicte;
- medierea neînţelegerilor potenţial generatoare de conflict şi violenţă care

apar în clasele mediatorilor de conflicte;
- crearea unor mecanisme eficiente de prevenţie la nivelul şcolii, în sensul

apelării la persoanele abilitate să intervină în cazul apariţiei conflictelor
(în special a celor care implică violenţă sau bullying);

- derularea de către mediatorii de conflicte, în clasele proprii a unor activităţi
de promovare a activităţii de mediere de conflicte şi de prevenire a
violenţei;

- sensibilizarea tuturor actorilor şcolii şi comunităţii cu privire la necesitatea
formării de mediatori şcolari activi, din rândul elevilor din şcoli şi licee.
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2.2. Partenerii
- Inspectoratul Şcolar al Judeţului Galaţi;
- Uniunea Naţională a Mediatorilor din România – Filiala Galaţi;
- Unităţile şcolare gimnaziale şi liceale;
- Mass-media locală.

2.3. Rezultatele aşteptate ca urmare a implementării proiectului
- diminuarea frecvenţei manifestărilor agresive în rândul elevilor;
- antrenarea şi implicarea unui număr cât mai mare de elevi şi cadre

didactice în medierea  cazurilor de violenţă şcolară, optimizarea relaţiilor
profesor-elev, elev-elev;

- sensibilizarea comunităţii locale pentru o permanentă colaborare şi
implicare activă în viaţa şcolii;

- realizarea de materiale informative despre proiect şi activităţile sale.

3. Desfăşurarea programului
Lansarea programului a avut loc în data de 19 februarie 2013, la sediul
C.J.R.A.E. în prezenţa elevilor participanţi, a reprezentantului Inspectoratului
Judeţean de Poliţie dar şi a colaboratorilor, care au sprijinit desfăşurarea
activităţilor – doamna Anca Cânepă, preşedinte al Uniunii Mediatorilor din
România, Filiala Galaţi, precum şi profesorii coordonatori ai elevilor din
unităţile şcolare implicate.

Programul de formare a fost realizat cu sprijinul profesorilor psihologi din cadrul
C.J.R.A.E., care au conceput zece sesiuni de lucru, teoretice dar mai ales
practic-apli- cative,  în
care elevii au învăţat ce
este conflic- tul (natura,
originile, tipu- rile de con-
flicte şi tipu- rile de  reacţii
în situaţiile conflictuale),
tehnici diver- se de  rezol-
vare a con- flictelor, ce
este medie- rea, ce este
un mediator şi care sunt
abilităţile ne- cesare me-
dierii conflic- telor (aptitu-
dinile de comunicare, inteligenţa emoţională), dar şi cum funcţionează un
program de mediere. De asemenea, şi-au exersat abilităţile formate şi
cunoştinţele însuşite în cadrul grupului clasă şi al şcolii, prin medierea situaţiilor
conflictele apărute.
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Proiectul a implicat două grupe de
elevi, de nivel liceal – elevi aparţinând
Seminarului Teologic „Sf. Andrei“,
Colegiul Tehnic de Alimentaţie şi
Turism „D-tru Moţoc“,  Colegiul de
Industrie Alimentară „Elena Doamna“
şi de nivel gimnazial – Şc. Gimnazială
Nr. 22, Şcoala Gimnazială Nr. 24 şi
Şcoala Gimnazială Nr. 26.

Programul s-a finalizat cu un concurs de proiecte, în care elevii mediatori au
evidenţiat modul în care au promovat în şcolile lor activitatea elevului-mediator
şi au încercat să transmită şi colegilor din atitudinea şi valorile prosociale,
necesare soluţionării situaţiilor conflictuale.

Beneficiile implementării unui
asemenea program sunt multiple:
promovarea relaţiilor de colaborare
dintre elevi, profesori şi părinţi în
spiritul toleranţei şi acceptării;
rezolvarea unor situaţii conflictuale
între membrii comunitaţii şcolare,
situaţii care, dacă ar fi ignorate, s-ar
transforma în situaţii grave, cum ar fi
abandonul şcolar, violenţa cu

consecinţe de ordin penal; suportul oferit elevilor în cunoaşterea de sine şi a
relaţiilor interumane; abordarea conflictelor într-un mod constructiv,
contribuind la sănătatea mentală individuală a elevilor şi având efecte pozitive
asupra mediului şcolar, în ansamblu; dezvoltarea la elevi a unor abilităţi de
viaţă; facilitarea discuţiilor dintre elevi sau grupuri în vederea găsirii unei
soluţii acceptabile pentru toată lumea. Din această perspectivă, programul
demarat oferă premize pentru schimbări mici, dar durabile în contextul vieţii
şcolare, din ce în ce mai provocatoare.

Derularea unui astfel de program a însemnat o dublă provocare: introducerea
conceptului de mediere în contextul unui climat şcolar destul de încercat de
schimbări, atitudini şi comportamente cu grad ridicat de eterogenitate dar şi
alegerea unei strategii aplicative care să confere atractivitate. Prin activităţile
derulate elevii şi-au modificat unele convingeri eronate, atitudini cu privire la
gestionarea unor situaţii conflictuale; pentru a observa în ceilalţi schimbări
sau a le pretinde celorlalţi e nevoie să modificăm ochelarii noştri.
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Anexa 1 - Tematica sesiunilor de lucru

Sesiuni de lucru pentru grupa gimnaziu
Tema 1: „Cine sunt eu? Personalitatea elevului mediator“
Tema 2: „Imaginea de sine şi rolul ei în soluţionarea conflictelor şi mediere“
Tema 3: „Rolul mediatorului“
Tema 4: „Tehnici de comunicare - ascultarea activă“
Tema 5: „Eu – un bun mediator“
Tema 6: „Negocierea şi medierea“
Tema 7: „Începutul spune tot!“
Tema 8: „Arta de a face faţă conflictelor“
Tema 9: „Cum să te descurci într-un conflict?“
Tema 10: „Colţul mediatorului!“

Sesiuni de lucru pentru grupa liceu
Tema 1: „Medierea în şcoală, între necesitate şi artă“ – prezentarea
programului
Tema 2 „Cine sunt eu? Personalitatea elevului mediator. rolurile elevului
mediator“
Tema 3:  „Jocul poveştilor de viaţă“
Tema 4: „Tehnici de comunicare şi ascultarea activă“
Tema 5: „Alegerea justă, valorile unui bun mediator“
Tema 6: „Arta de a face faţă conflictelor“
Temele 7-8: „Eu – un bun mediator. cum să te descurci într-un conflict?
Tehnici de mediere“
Tema 9 : „Ce vrem? - tehnici de soluţionare a conflictelor“
Tema 10: „Finalul – un nou început“

Anexa 2  -  CHESTIONAR DE EVALUARE INITIALĂ

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Galaţi în colaborare
cu Asociaţia „Tinerii şi Viitorul“ derulează în acest semestru programul
„Medierea în şcoală, între necesitate şi artă“ . Programul urmăreşte
formarea abilităţilor de mediator în rândul elevilor, în vederea unei gestionări
pozitive a situaţiilor conflictuale care apar în mediul şcolar. Vă rugăm să
răspundeţi cu sinceritate la întrebările de mai jos, pentru a proiecta şi
desfăşura activităţile, în acord cu nevoile identificate.

1. Conflictul reprezintă o situaţie care duce la întreruperea comunicării.
a) da b) nu
2. Conflictul reprezintă o situaţie care încurajează comunicarea.
a) da b) nu
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3. Conflictul reprezintă este o consecinţă a lipsei de comunicare.
a) da b) nu
4. Conflictul reprezintă o cauză  a comportamentului agresiv.
a) da b) nu
5. În ultimul an şcolar, frecvenţa conflictelor în mediul şcolar a crescut.
a) da b) nu
6. În ultimul an şcolar, frecvenţa conflictelor în mediul şcolar a scăzut.
a) da b) nu
7. În ultimul an şcolar, frecvenţa conflictelor în mediul şcolar s-a menţinut la
acelaşi nivel.
a) da b) nu
8. Pe parcursul primului semestru, în clasa  /şcoala în care învăţ, am observat
existenţa unor situaţii conflictuale.
a) da b) nu
9. Pe parcursul primului semestru, în clasa  /şcoala în care învăţ, nu am
observat existenţa unor situaţii conflictuale.
a) da b) nu
10. Situaţiile conflictuale observate au avut loc predominant între elev – elev.
a) da b) nu
11. Situaţiile conflictuale observate au avut loc predominant între un grup
de elevi şi clasă.
a) da b) nu
12. Situaţiile conflictuale observate au avut loc predominant între elev  -
clasă.
a) da b) nu
13. Situaţiile conflictuale observate au avut loc predominant între două grupuri
de elevi din cadrul aceleaşi clase.
a) da b) nu
14. Situaţiile conflictuale observate au avut loc predominant între elevi -
profesori.
a) da b) nu
15. Situaţiile conflictuale observate au avut loc predominant între un grup
de elevi – profesor.
a) da b) nu
16. Situaţiile conflictuale observate au avut loc predominant între clasă –
profesor.
a) da b) nu
17. Situaţiile conflictuale observate au avut loc predominant între între elevi
şi părinţi.
a) da b) nu
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18. Nu am fost implicat niciodată în aceste conflicte.
a) da b) nu
19. Rareori am fost implicat în aceste conflicte.
a) da b) nu
20. Nu-mi amintesc să mă fi implicat în aceste conflicte.
a) da b) nu
21. Mă implic des în aceste conflicte.
a) da b) nu
22. Foarte des mă implic în aceste conflicte.
a) da b) nu
23. Nu cunosc strategii eficiente de rezolvarea conflictelor.
a) da b) nu
24. Neg existenţa unei probleme pentru a nu intra în conflicte.
a) da b) nu
25. Mă comport amiabil pentru a nu provoca conflicte.
a) da b) nu
26. Mă confrunt direct în conflict.
a) da b) nu
27.Păstrez relaţiile cordiale cu ceilalţi.
a) da b) nu
28.Rezolv problema/conflictul prin cooperare.
a) da b) nu
29.Nu folosesc strategii de rezolvare a conflictelor.
a) da b) nu
30.Când am un conflict cu un coleg în clasă, evit contactul direct (îl ocolesc
pe coleg).
a) da b) nu
31.Când am un conflict cu un coleg în clasă, mă angajez în discuţie, aducând
cât mai multe argumente.
a) da b) nu
32.Când am un conflict cu un coleg în clasă, reacţionez spontan, dupa
principiul „care pe care“.
a) da b) nu
33.Când am un conflict cu un coleg în clasă, încerc să ajung la un compromis,
chiar lăsând mai mult de la mine.
a) da b) nu
34.Consider utilă formarea unor elevi mediatori – ca persoane resursă în
clasa / şcoala ta.
a) da b) nu
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35.Rolul elevului mediator în şcoală consider că este în rezolvarea conflictelor
apărute, prin oferirea de soluţii.
a) da b) nu
36.Rolul elevului mediator în şcoală consider că este în îmbunătăţirea
relaţiilor între părţile aflate în conflict.
a) da b) nu
37.Rolul elevului mediator în şcoală consider că este în crearea unui cadru
de comunicare şi negociere între părţile aflate în conflict.
a) da b) nu
38.Rolul elevului mediator în şcoală consider că este în folosirea unor tehnici
de mediere.
a) da b) nu
39.Rolul elevului mediator în şcoală consider că este în încurajarea exprimării
asertive între părţile aflate în conflict.
a) da b) nu
40.În cazul izbucnirii unui conflict există cineva care intervine?
a) nu
b) da. În clasă............................................În şcoală...................................
41. Obiectivele personale pe care ţi le-ai propus prin implicarea în acest
program sunt:
a)................................................................................................................................
b).........................................................................................................................
c)..........................................................................................................................

Eşti elev (a) în clasa: a V-a a VI-a a VII-a a VIII-a
a IX-a a X-a a XI-a a XII-a
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STUDIU PRIVIND ADAPTAREA ŞCOLARĂ A COPILULUI DIN
CLASA PREGĂTITOARE 2012-20131

* CJRAE Iaşi, România
cjraeiasi@yahoo.com

Rezumat
Studiul de faţă s-a impus în primul rând din necesitatea conturării unei imagini
de ansamblu asupra inserţiei şcolare a elevilor la nivelul clasei pregătitoare
dar şi din necesitatea unei intervenţii psihopedagogice active în vederea
realizării unei adaptări şcolare eficiente (modul în care se realizează
implementarea clasei pregătitoare în ciclul primar, în anul şcolar 2012- 2013).
Cuvinte cheie: inserţia şcolară în clasa pregătitoare, percepţia beneficiarilor,
monitorizare.
Abstract
This study was realised in order to configure a global image on the school
insertion of the pupils into reception class, to monitor their adaptation, by
identifying the beneficiaries perception on the implementation of this pilot
class into primary education level (school year 2012 – 2013).
Keywords: school insertion, reception class, beneficiaries perception,
monitoring.

Argument

Studiul de faţă s-a impus în primul rând din necesitatea conturării unei imagini
de ansamblu asupra inserţiei şcolare a elevilor la nivelul clasei pregătitoare
dar şi din necesitatea unei intervenţii psihopedagogice active în vederea
realizării unei adaptări şcolare eficiente.

În acest sens preocuparea Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi, în colaborare
cu Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională şi Centrul
Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică, s-a îndreptat spre monitorizarea
adaptării şcolare a elevilor din clasa pregătitoare prin identificarea percepţiei
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beneficiarilor, cadre didactice şi părinţi ai elevilor, cu privire la modul în care
se realizează implementarea clasei pregătitoare în ciclul primar, în anul şcolar
2012- 2013.

Metodologia

Obiective:
- Analiza procesului de inserţie şcolară a elevilor din clasa pregătitoare
- Consilierea psihopedagogică individuală şi colectivă a cadrelor didactice

şi a părinţilor
- Elaborarea şi diseminarea de materiale metodologice pentru cadrele

didactice

Grup ţintă:
Grupul ţintă pentru studiul propus este format din  100 cadre didactice, 400
elevi respectiv 200 părinţi.

Eşantionul propus, reprezentativ pentru categoria cadre didactice care
predau la clasa pregatitoare şi pentru problematica abordată, are în
vedere următoarele variabile: mediul, vârsta, nivelul de pregătire, experienţa
profesională anterioară, gradul didactic, şi se prezintă astfel:
Distribuţia pe medii:
- urban  (30%)
- rural  (70%)
Distribuţia pe criteriul vârstă:
- sub 25 de ani (10 % / 5,7% din rural, 20% din urban)
- între 25 - 35 ani ( 32% / 37,1% din rural, 20% din urban)
- între 35 - 50 ani ( 46% / 42,8% din rural, 53,3% din urban)
- peste 50 ani (12 % / 14,3% din rural, 6,7% din urban)
Distribuţia conform nivelului de pregătire:
- studii liceale (27 % / 31,4% din rural, 16,7% din urban)
- colegiu (19% / 22,9% din rural, 10,0% din urban)
- studii universitare (54 % / 45,7% din rural, 73,3% din urban)

Distribuţia conform experienţei profesionale anterioare:
- învăţător   (58% / 61,4% din rural, 50% din urban)
- educatoare (35 % / 38,6% din rural, 26,7% din urban)
- fără experienţă anterioară ( 7% / 0% din rural, 23,3% din urban)

Distribuţia conform criteriului grad didactic:
- stagiar (14 % / 8,6% din rural, 26,7% din urban)
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- definitiv (48 % / 54,3% din rural, 33,3% din urban)
- gradul II (23% / 24,3% din rural, 20% din urban)
- gradul I (15 % / 12,6% din rural, 20% din urban)

Aşa cum se poate observa, distribuţia subiecţilor în funcţie de principalele
variabile luate în calcul este una relativ uniformă, raportabilă la distribuţiile
corespunzătoare populaţiei ţintă avute în vedere.Au fost introduse în lotul
de respondenţi toate categoriile de subiecţi existente în populaţia ţintă astfel
încât rezultatele se pot generaliza la nivelul judeţului. Informaţiile culese de
la subiecţii cuprinşi în eşantion pot fi considerate ca fiind reprezentative
pentru populaţia ţintă dat fiind numărul mare de subiecţi investigaţi (100
cadre didactice) şi distribuţia relativ uniformă a acestora în funcţie de
variabilele considerate relevante pentru analiza de faţă, prezentată în cele
ce urmează.

Grupul ţintă pentru categoria părinţi a cuprins un număr de 200 de persoane
din unităţi de învăţământ în care sunt încadraţi consilieri şcolari, şi a avut în
vedere următoarele variabile: mediul, vârsta, nivelul de pregătire.
Distribuţia pe medii:
- urban  (72,5%)
- rural  (27,5%)
Distribuţia pe criteriul vârstă:
- sub 25 de ani (2 % / 3,64% din rural, 1,38% din urban)
- între 25 - 35 ani ( 59% / 70,91% din rural, 54,48% din urban)
- între 35 - 50 ani (38,5% / 25,45% din rural, 43,45% din urban)
- peste 50 ani (0,5% / 0% din rural, 0,69% din urban)
Distribuţia conform nivelului de pregătire:
- studii gimnaziale (9 % / 18,18% din rural, 5,52% din urban)
- studii liceale (58 % / 69,09% din rural, 53,79% din urban)
- studii universitare (33 % / 12,73% din rural, 40,69% din urban)

Grupul ţintă propus pentru categoria elevi a avut în vedere variabila mediu
de provenienţă. Astfel, în proporţie de 27,5%, elevii incluşi în studiu aparţin
uităţilor şcolare din mediul rural, iar în proporţie de 72,5%, mediului urban.
Investigarea gradului de adaptare şcolară a elevilor din clasa pregătitoare
s-a desfăşurat cu participarea profesorilor consilieri şcolari din reţeua de
cabinete de asistenţă psihopedagogică respectiv a învăţătorilor claselor
pregătitoare din aceleaşi unităţi de învăţământ de la nivelul judeţului. Având
în vedere distribuţia neunitară a cabinetelor la nivelul judeţului, grupul ţintă
pentru categoria elevi a respectat într-o proporţie relativă situaţia cuprinderii
elevilor pe cele două medii de provenienţă.
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Etape şi perioade de derulare

Studiul s-a derulat conform graficelor stabilite, respectând următoarele etape:

Etapa 1. Analiza situaţiei iniţiale
1. Elaborarea instrumentelor de investigare:
- chestionar pentru cadre didactice;
- chestionar pentru părinţi;
- fişa de evaluare a adaptării elevilor – pentru profesorul consilier şcolar;
- fişa de apreciere a comportamentului  elevilor – pentru cadrul didactic
Perioada: 10 – 16.10.2012

2.Stabilierea grupului ţintă: 100 cadre didactice, 400 părinţi, 400 elevi din
mediul urban şi rural
Perioada: 10 – 16.10.2012

3.Evaluarea comportamentelor adaptative ale elevilor/ aplicarea
instrumentelor:
- chestionar cadre didactice
- chestionar părinţi
- fişă de evaluare elevi
Perioada: 30.10 – 19.11. 2012

Etapa 2. Intervenţia psihopedagogică activă:
- observarea comportamentelor adaptative
- consilierea părinţilor
- consilierea cadrelor didactice
Perioada: semestrul I, semestrul II an şcolar 2012- 2013

Etapa 3. Analiza situaţiei la sfârşitul semestrului I
Perioada: 7- 15.01. 2013

Instrumentele de investigare s-au concretizat în 2 chestionare: chestionar
pentru cadre didactice, chestionar pentru părinţi, 2 fişe: fişa de evaluare a
adaptării copilului, fişa de apreciere a adaptării copilului.

Chestionarul aplicat cadrelor didactice a cuprins un număr de 17 itemi,
structuraţi pe următoarele criterii:
- criteriul organizatoric;
- criteriul adaptării şcolare;
- criteriul formare profesională a cadrelor didactice.
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Majoritatea itemilor sunt formulaţi cu răspunsuri închise. Există însă un număr
de 4 itemi care solicită răspunsuri deschise ce permit o evaluare calitativă a
rezultatelor precum şi accesul la multiple detalii referitoare la problematica
supusă analizei.

Chestionarul aplicat părinţilor a cuprins un număr de 10 itemi, structuraţi
pe următoarele criterii:
- criteriul organizatoric;
- criteriul adaptării şcolare.
La fel ca şi în cazul instrumentului anterior, răspunsurile permit atât o evaluare
cantitativă cât şi o evaluare calitativă a datelor.

Fişa de evaluare şi fişa de apreciere sunt instrumente elaborate în oglindă,
urmăresc aceiaşi itemi, din trei perspective:
- temporală (fişa de evaluare este completată la începutul semestrului I

iar cea de apreciere la finalul semestrului I);
- de specialitate (fişa de evaluare este completată de profesorul consilier

şcolar iar fişa de apreciere este completată de învăţătorul clasei);
- operaţională (fişa de evaluare se completează în urma evaluării directe,

faţă în faţă a elevului iar fişa de apreciere este rezultatul observaţiilor
asupra manifestărilor comportamentale ale elevului).

Instrumentele vizează identificarea nivelului de adaptare şcolară a copiilor
şi cuprind două componente: dezvoltarea socio- emoţională a copilului
respectiv dezvoltarea capacităţilor şi atitudinilor de învăţare. Fiecare dintre
acestea conţine un număr de criterii (9 respectiv 5). Pentru a demonstra
măsura în care sunt îndeplinite criteriile, fiecărui criteriu îi sunt asociaţi doi
itemi, chestionarul conţinând astfel un număr de 28 itemi.

Criteriile vizate de componenta socio-emoţională sunt următoarele:
1. Demonstrarea autocunoaşterii.
2. Stabilirea de relaţii pozitive cu copiii de aceeaşi vârstă sau de vârstă

apropiată.
3. Stabilirea de relaţii pozitive cu adulţii.
4. Demonstrarea abilităţilor de cooperare în grup.
5. Comportamentul social.
6. Manifestarea satisfacţiei pentru propriile reuşite şi încredere în sine.
7. Demonstrarea responsabilităţii personale.
8. Manifestarea independenţei propriilor acţiuni.
9. Recunoaşterea, exprimarea şi controlul emoţiilor.
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Componenta capacităţi şi atitudini de învăţare vizează următoarele criterii:
1. Exprimarea curiozităţii şi interesului pentru elementele din mediul

înconjurător.
2. Manifestarea iniţiativei în activităţi.
3. Manifestarea ateniei ’i a perseverenţei în îndeplinirea sarcinii, chiar dacă

întâmpină dificultăţi.
4. Comportament motivat.
5. Manifestarea imaginaţiei şi a creativităţii în activităţile zilnice.

Analiza şi interpretarea datelor

Capitolul I. Organizare

I.1. Percepţia cadrelor didactice şi a părinţilor cu privire la înfiinţarea
clasei pregătitoare

Tabel 1. Distribuţia numerică şi procentuală a răspunsurilor cadrelor
didactice, pe medii de provenienţă

DECIZIA TOTAL % RURAL % URBAN %
Pozitivă 66 66 44 62,8 22 73,3
Negativă 34 34 26 37,2 8 26,7

Tabel 2. Distribuţia numerică şi procentuală a răspunsurilor părinţilor, pe
medii de provenienţă

DECIZIA TOTAL % RURAL % URBAN %
Pozitivă 155 77,5 41 74,55 114 78,62
Negativă 45 22,5 14 25,45 31 21,38

Figura 1. Distribuţia procentuală comparativă pe cadre didactice
respectiv părinţi
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Tabel 3. Distribuţia răspunsurilor cadrelor didactice, pe medii de
provenienţă, cu privire la locaţia în care funcţionează clasa pregătitoare

Datele centralizate relevă faptul că decizia de înfiinţare a clasei pregătitoare
este considerată ca fiind una pozitivă de 66% dintre respondenţii cadre
didactice, respectiv de 77,5% dintre respondenţii părinţi.

Rezultatele sunt semnificative în cazul respondenţilor din mediul urban
(73,3%/ cadre didactice şi 78,62%/ părinţi).

Dintre cele mai importante argumente prezentate de respondenţi în
favoarea deciziei de înfiinţare a clasei pregătitoare menţionăm:
- facilitarea integrării şi adaptării la mediul şcolar;
- formarea bazelor achiziţiilor şcolare viitoare ale elevului;
- facilitarea intergării în mediul şcolar a copiilor care nu au frecventat

grădiniţa;
- posibilitatea cunoaşterii psihopedagogice optime a colectivului de elevi;
- facilitarea acomodării la mediul şcolar şi relaţiile sociale aferente.

Argumentele cele mai relevante prezentate de respondenţii care consideră
decizia ca fiind negativă:
- pregătirea insuficientă a şcolilor din punct de vedere logistic (lipsa

materialului didactic, lipsa spaţiului pentru joacă/relaxare);
- dificultăţile legate de spaţiul şcolar, determină, în unele şcoli introducerea

a două schimburi;
- desfăşurarea activităţii în sistem simultan, în unele unităţi din mediul

rural;
- contradicţie între strategii şi rigorile mediului şcolar;
- dificultăţi de adaptare a elevilor la mediul şcolar (conformare deficitară la

norme, responsabilitate scăzută).

I.2. Situaţia centralizată a locaţiilor în care funcţionează clasa
pregătitoare

LOCAŢIA TOTAL % RURAL % URBAN %
In şcoală 84 84 57 81,4 27 90
În grădiniţă 14 14 11 15,7 3 10
Altă locaţie 2 2 2 2,9 0 0

Dintre cele 100 de clase pregătitoare la care sunt încadrate cadrele didactice
cuprinse în eşantion, 84 funcţionează în locaţia şcolii şi 16 în locaţia unei
grădiniţe sau într-o altă locaţie, diferenţa fiind accentuată în mediul rural.



I.3. Situaţia centralizată a locaţiilor în care respondenţii consideră că
ar trebui să funcţioneze clasa pregătitoare

Tabel 4. Distribuţia răspunsurilor cadrelor didactice

LOCAŢIA TOTAL % RURAL % URBAN %
In şcoală 54 54 36 51,4 18 60
În grădiniţă 46 46 34 48,6 12 40

LOCAŢIA TOTAL % RURAL % URBAN %
In şcoală 130 65 33 60 97 66,9
În grădiniţă 70 35 22 40 48 33,1

Tabel 5. Distribuţia răspunsurilor părinţilor

Dintre principalele argumente prezentate în favoarea funcţionării în şcoală
menţionăm:
- familiarizarea şi integrarea copilului la nivelul mediului şcolar (spaţiu,

program, orar)
- facilitarea socializării cu elevii din clasele I- IV
- condiţii apropiate de desfăşurare a procesului instructiv-educativ
- familiarizarea cu statutul de şcolar
- continuitatea etapelor în acelaşi mediu
- grădiniţa funcţionează în spaţiul şcolii în unele unităţi din mediul rural

Principalele argumente în favoarea funcţionării în grădiniţă:
- materiale didactice numeroase
- grup sanitar adaptat
- socializarea se realizează cu copii de vârstă apropiată
- amenajarea spaţiului este adecvată particularităţilor vârstei
- existenţa unui spaţiu de joacă

Figura 2. Distribuţia procentuală comparativă pe cadre didactice
respectiv părinţi
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Tabel 6. Distribuţia răspunsurilor cadrelor didactice

I.4. Situaţia numărului de elevi înscrişi în clasa pregătitoare pe eşantionul
investigat

NR. ELEVI TOTAL % RURAL % URBAN %
Sub 15 33 33 32 45,7 1 3,3
16- 25 54 54 34 48,5 20 66,7
Peste 25 13 13 4 5,8 9 30,0

- Se remarcă procentul mare (30%) de clase cu efective de peste 25 elevi
în mediul urban;

- Pentru mediul rural o particularitate aparte este includerea clasei
pregătitoare în sistemul de învăţământ simultan, situaţie care atrage o
serie de dificultăţi organizatorice subliniate de respondenţi;

I.5. Condiţiile/ resursele materiale existente şi dezirabile

Figura 3. Distribuţia procentuală a răspunsurilor cadrelor didactice

Figura 4. Distribuţia procentuală a răspunsurilor părinţilor
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- Atât în cazul răspunsurilor cadrelor didactice cât şi ale părinţilor sincronizarea
cea mai bună între condiţiile existente şi cele dezirabile o regăsim în cazul
mobilierului specific, asigurat în aproape toate unităţile şcolare;

- O discrepanţă semnificativă între resursele existente şi cele dezirabile
se constată la nivelul materialelor didactice specifice şi a asigurării
spaţiului de joacă/ relaxare; în plus, la nivelul răspunsurilor părinţilor, se
observă discrepanţă şi în ceea ce priveşte grupul sanitar adecvat.

- Spaţiul destinat comunicării cu familia este menţionat, în proporţie mică,
atât de către cadrele didactice cât şi de către părinţi.

I.6. Condiţiile/ resursele umane existente şi dezirabile

Figura 5. Distribuţia procentuală a răspunsurilor cadrelor didactice

Figura 6. Distribuţia procentuală a răspunsurilor părinţilor

- Deşi prezenţa consilierului şcolar este semnalată de cadrele didactice,
există încă o nevoie de acoperire la nivelul judeţului cu personal
specializat, îndeosebi la nivelul mediului rural;

- În cazul profesorilor logopezi şi a profesorilor de sprijin acoperirea la
nivelul judeţului este semnificativ mai mică atât la nivelul mediului urban
cât şi a celui rural.
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Cadrele didactice percep următoarele riscuri legate de neasigurarea
condiţiilor/resurselor materiale şi umane:
- inadaptare, eşec şcolar, abandon şcolar;
- agitaţie, oboseală;
- inhibarea copiilor, atitudine negativă faţă de şcoală;
- suprasolicitarea elevilor, demotivarea lor;
- riscul de îmbolnăvire.

I.7. Forme specifice de încadrare a personalului didactic la clasa
pregătitoare

Chestionarul propune 2 forme specifice şi solicită precizarea altora:
a. Un singur cadru didactic pentru cei 5 ani de studii (până la finalizarea

ciclului primar)
b. 2 cadre didactice pentru cei 5 ani de studii (1 cadru didactic la clasa

pregătitoare şi un alt cadru didactic pentru clasele I- IV
c. Altă formă de încadrare.
La categoria alte variante respondenţii propun: 2 cadre didactice pentru
cei 5 ani de studiu (1 cadru didactic pentru clasa pregătitoare, clasele I- II şi
un alt cadru didactic pentru clasele III- IV ).

Opţiunile respondenţilor cadre didactice în legătură cu încadrarea
personalului se prezintă astfel:
a.  68% (rural - 68,5%, urban – 66,7%)
b.  31% (rural – 30,0%, urban – 33,3%)
c.  1% (rural – 2,5%, urban – 0%)

Opţiunile părinţilor sunt următoarele:
a.  84,5% (rural – 76,36%, urban – 87,59%)
b.  14% (rural – 18,18%, urban – 12,41%)
c.  1,5% (rural – 5,45%, urban – 0%)

CAPITOL II. ADAPTARE ŞCOLARĂ

II.1. Manifestarea unor dificultăţi de adaptare a copiilor la viaţa şcolară

Tabel 1. Distribuţia răspunsurilor cadrelor didactice
VARIANTA TOTAL % RURAL % URBAN %
DA 58 58 39 55,7 19 63,3
NU 28 28 21 30,0 7 23,3
Nu mă pot
pronunţa 14 14 10 14,3 4 13,3
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Figura 1. Distribuţia procentuală comparativă pe cadre didactice respectiv
părinţi

Tabel 2. Distribuţia răspunsurilor părinţilor
VARIANTA TOTAL % RURAL % URBAN %
DA 13 6,5 5 9,09 8 5,52
NU 184 92 49 89,09 135 93,1
Nu mă pot
pronunţa 3 1,5 1 1,82 2 1,37
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Spre deosebire de cadre didactice, care identifică manifestarea unor dificultăţi
de adaptare a elevilor, părinţii, aproape în totalitate, consideră că nu au
observat manifestări dezadaptative la nivelul copiii lor. Această situaţie trebuie
privită sub rezerva subiectivităţii răspunsurilor respondenţilor părinţi şi a
nivelului de pregătire psihopedagogică.

II.2. Nivelul adaptării şcolare a elevilor din clasa pregătitoare la începutul
semestrului I

ADAPTARE ŞCOLARĂ
(nivel)

RURAL URBAN TOTAL

Dezvoltare corespunzătoare 48
(43,63%)

139
(47,93%)

187
(46,75%)

În curs de dezvoltare
53

(48,18%)
132

(45,51%)
185

(46,25%)

Dezvoltare insuficientă 9
(8,18%)

19
(6,55%)

28
(7%)

Total
110

(100%)
290

(100%)
400

(100%)

Tabel 3. Distribuţia rezultatelor în funcţie de coeficientul de adaptare
şcolară şi mediul de provenienţă
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Figura 2. Distribuţia rezultatelor în funcţie de coeficientul de adaptare şi
mediul de provenienţă

Analiza datelor rezultate din evaluarea elevilor la începutul semestrului I a
evidenţiat faptul că 46,75% dintre aceştia manifestă o dezvoltare
corespunzătoare din punct de vedere al adaptării şi integrării şcolare. Totuşi,
un procent important de elevi, 46,25%, se află în proces de dezvoltare a
abilităţilor de adaptare şcolară  sau manifestă o dezvoltare insuficientă a
acestor abilităţi (7%).

Rezultatele de mai sus corelează cu cele obţinute pe eşantionul cadre
didactice şi unde se constată că într-o proporţie semnificativă (58%) cadrele
didactice menţionează manifestarea unor dificultăţi de adaptare şcolară.
Din perspectiva criteriului referitor la mediul de provenienţă, nu se constată
diferenţe semnificative. Rezultatele obţinute anterior din investigarea cadrelor
didactice, relevă o pondere mai mare a dificultăţilor de adaptare în mediul
urban. Trebuie constatat însă, faptul că, în chestionarul aplicat cadrelor
didactice accentul cade pe aspecte legate de integrare, relaţionare,
respectarea regulilor impuse la nivelul colectivităţii, manifestarea atenţiei,
perseverenţei, spre deosebire de fişa de evaluare a elevilor care identifică
suplimentar caracteristici precum: exprimarea curiozităţii, intereseului,
manifestarea iniţiativei, imaginaţiei şi creativităţii, caracteristici care nu
corelează în mod necesar cu mediul de provenienţă.

De asemenea, rezultatele investigării opiniei cadrelor didactice evidenţiază
un procent semnificativ ridicat al cadrelor didactice care consideră că nu se
pot pronunţa cu privire la dificultăţile de adaptare manifestate de elevi (14%).
Această categorie poate conduce la diferenţierea rezultatelor pe
caracteristicile propuse investigării. Pe de altă parte procentul de 14% cadre
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ADAPTARE ŞCOLARĂ
(nivel)

Componenta
socio- emoţională

Componenta capacităţi şi
atitudini de învăţare

Dezvoltare corespunzătoare 152
(38%)

190
(47,5%)

În curs de dezvoltare
214

(53,5%)
192

(48%)

Dezvoltare insuficientă 34
(8,5%)

18
(4,5%)

Total
400

(100%)
400

(100%)

Tabel 4. Distribuţia rezultatelor în funcţie de coeficientul de adaptare şi
componentele dezvoltare socio-emoţională respectiv dezvoltarea

capacităţilor şi atitudinilor de învăţare

didactice care nu se pot pronunţa în legătură cu dificultăţile de adaptare ale
elevilor poate releva o insuficientă pregătire psihopedagogică a acestora
sau o insuficientă experienţă didactică.

II.3. Nivelul adaptării şcolare a copiilor din clasa pregătitoare pe
componentele dezvoltare socio- emoţională respectiv dezvoltarea
capacităţilor şi atitudinilor de învăţare.
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Figura 3. Distribuţia rezultatelor în funcţie de coeficientul de adaptare şi
componentele dezvoltare socio- emoţională respectiv dezvoltarea

capacităţilor şi atitudinilor de învăţare

Rezultatele obţinute în studiul de faţă necesită o explicitare a componentelor
investigate. Componenta socio- emoţională respectiv capacităţi şi atitudini
de învăţare, înglobează o serie de caracteristici precum: capacitatea de
autoprezentare şi autocunoaştere a identităţii proprii, stabilirea de relaţii
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pozitive cu copiii de aceeaşi vârstă sau de vârstă apropiată, stabilirea de
relaţii pozitive cu adulţii, demonstrarea abilităţilor de cooperare în grup,
comportamentul social pozitiv, manifestarea satisfacţiei pentru propriile
reuşite, încredere în sine, demonstrarea responsabilităţii personale,
manifestarea independenţei, recunoaşterea, exprimarea şi controlul emoţiilor.
Componenta capacităţi şi atitudini de învăţare se referă la capacitatea
copilului de exprimare a curiozităţii şi interesului pentru elementele din mediul
înconjurător, manifestarea iniţiativei în activităţi, manifestarea atenţiei şi a
perseverenţei în îndeplinirea sarcinilor, manifestarea unui comportament
motivate, manifestarea imaginaţiei şi a creativităţii în activităţile zilnice.

Analiza datelor relevă o dezvoltare inegală a celor două componente. Astfel,
remarcăm o dezvoltare corespunzătoare în proporţie de 47,5% în cazul
componentei capacităţi şi atitudini de învăţare şi doar de 38% în cazul
componentei socio- emoţionale. În corelaţie cu aceste date, un număr
semnificativ de elevi dintre cei 400 evaluaţi prezintă o dezvoltare insuficientă
la nivelul componentei socio- emoţionale (34/ 8,5%), în timp ce un procent
de 4,5% dintre elevi prezintă o dezvoltare insuficientă la nivelul capacităţilor
şi atitudinilor de învăţare.

Putem concluziona că, frecventarea grădiniţei, pe de o parte, preocuparea
familiei pentru activitatea şcolară la vârsta micii şcolarităţi, pe de altă parte,
concură la dezvoltarea într-o măsură mai mare a capacităţilor şi atitudinilor
pentru învăţare. În acelaşi timp dezvoltarea socio- emoţională  a copilului
din clasa pregătitoare trebuie să constituie o prioritate pentru educatori şi
profesori consilieri şcolari. De altfel, introducerea în programa clasei
pregătitoare a unei discipline specifice, dezvoltare personală, reflectă
previzionarea necesităţii abordării psihopedagogice şi didactice a
problematicii socio- emoţionale.

II.4. Dificultăţi specifice de adaptare ale copiilor din clasa pregătitoare

CARACTERISTICA MANIFESTĂ
%

TOTAL
%

RURAL
%

URBAN
Sunt agitaţi, neatenţi, deranjează activităţile. 27,0 27,2 26,8
Nu respectă regulile stabilite de învăţător/
învăţătoare

19,3 17,9 22,0

Nu-şi pot verbaliza emoţiile. 14,2 16,5 9,7
Sunt dependenţi de adult (incapabili să mănînce
singuri, să se îmbrace etc.).

6,9 4,6 11,0

Manifestă tristeţe, nelinişte, anxietate, plâng adesea. 6,0 5,9 6,1

Tabel 5. Distribuţia răspunsurilor cadrelor didactice pe caracteristici
manifeste şi medii de provenienţă
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CARACTERISTICA MANIFESTĂ
%

TOTAL
%

RURAL
%

URBAN
Relaţionează cu dificultate cu copii de vârste
diferite.

6,0 7,3 3,6

Nu suportă observaţiile învăţătorului, adulţilor. 5,6 5,3 6,1
Sunt agresivi faţă de ceilalţi copii sau faţă de ei
înşişi.

4,7 3,3 7,3

Se joacă şi comunică cu alţi copii, dar rămîn
reticenţi în relaţia cu învăţătorul.

4,7 5,3 3,6

Sunt izolaţi, retraşi, necomunicativi în raport cu
colegii de clasă/ ceilalţi copii.

4,3 4,6 3,6

Manifestă frecvent reacţii psihosomatice (vomă,
greaţă, tulburări digestive, enurezis etc.).

0,8 1,3 0

Alte aspecte 0,4 0,7 0

Dintre dificultăţile de adaptare identificate de respondenţii cadre didactice
ponderea cea mai mare (27 %) o ocupă manifestarea neatenţiei în timpul
activităţilor desfăşurate şi perturbarea acestora de către elevi. Într-o proporţie
semnificativă cadrele didactice evidenţiază şi dificultatea elevilor de a
respecta regulile stabilite la nivelul clasei.

Distribuţia pe medii de provenienţă relevă o diferenţiere clară în ceea ce
priveşte dificultatea de verbalizare a emoţiilor. Astfel, deşi caracteristica
precizată apare ca manifestă în cazul elevilor din ambele medii de
provenienţă, ponderea cea mai mare se regăseşte în mod special în cazul
copiilor din mediul rural.

O altă caracteristică specifică este dependenţa accentuată faţă de adult.
Dacă, în cazul elevilor din mediul rural ponderea acestei caracteristici este
de 4, 6%, în cazul elevilor din mediul urban remarcăm o pondere accentuată
(11%).

Doar 6,5% dintre părinţi consideră că au observat manifestarea unor dificultăţi
de adaptare în cazul copiiilor lor. Ponderea cea mai mare o au: agresivitatea
faţă de alţi copii, frecvenţa îmbolnăvirilor, izolarea în raport cu ceilalţi copii,
comunicarea deficitară cu adulţii din şcoală.

Rezultatele obţinute din investigarea opiniilor cadrelor didactice corelează,
în mare măsură cu rezultatele evaluării elevilor de către profesorii consilieri
şcolari în prima parte a semestrului I.
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Dintre caracteristicile specifice componentei capacităţi şi atitudini de
învăţare, se remarcă dificultăţile de manifestare a atenţiei şi a
perseverenţei în îndeplinirea sarcinii, cu o pondere ridicată (56% dintre
elevi). Prin aceasta se înţelege capacitatea de a menţine concentrarea pe
o sarcină, întrebare, set de indicaţii sau interacţiuni, în ciuda distragerilor şi
întreruperilor, de a nu se descuraja în faţa nereuşitei şi de a continua
îndeplinirea sarcinii. De asemenea, elevul care manifestă perseverenţă este
capabil să îşi adapteaze conduita în funcţie de cerinţele externe, continuându-
şi activitatea şi finalizând-o.

Rezultatele evaluării evidenţiază în schimb o serie de caracteristici din cadrul
componentei capacităţi şi atitudini de învăţare cu un nivel corespunzător
de dezvoltare: exprimarea curiozităţii şi interesului pentru elementele
din mediul înconjurător, manifestarea iniţiativei în activităţi ,
manifestarea imaginaţiei şi a creativităţii în activităţile zilnice precum
şi manifestarea unui comportament motivat.

La nivelul componentei socio- emoţionale remarcăm la nivelul majorităţii
elevilor o dezvoltare corespunzătoare în cazul următoarelor caracteristici:
demonstrarea autocunoaşterii , stabilirea de relaţii pozitive cu copiii
de aceeaşi vârstă sau de vârstă apropiată,  stabilirea de relaţii pozitive
cu adulţii, demonstrarea abilităţilor de cooperare în grup, manifestarea
satisfacţiei pentru propriile reuşite şi manifestarea încrederii în sine.

Totuşi, în corelaţie cu răspunsurile cadrelor didactice constatăm o dezvoltarea
necorespunzătoare în cazul următoarelor caracteristici:
- demonstrarea responsabilităţii personale (manifestarea grijii faţă de

diferite obiecte; aprecierea consecinţelor propriilor acţiuni, preocuparea
pentru corectarea sau repararea consecinţelor acţiunilor sale);

- manifestarea independenţei propriilor acţiuni (manifestarea iniţiativei,
capacitatea de alegere a variantei adecvate din mai multe posibilităţi;
demonstrarea autonomiei personale);

- comportamentul social (respectarea regulilor de conduită în activităţi
şi medii diferite; manifestarea unui comportament de întrajutorare faţă
de ceilalţi, a unei atitudini pozitive faţă de toate persoanele).

- recunoaşterea, exprimarea şi controlul emoţiilor (recunoaşterea
propriilor emoţii şi a emoţiilor celorlalţi; capacitatea de control asupra
manifestărilor emoţionale).
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II.5. Cauzele posibile ale manifestării dificultăţile de adaptare

Tabel 6. Distribuţia răspunsurilor cadrelor didactice pe medii de
provenienţă

CAUZE % TOTAL % RURAL % URBAN
Nefrecventarea grădiniţei. 11,6 10,6 14,3
Provin din familii cu
dificultăţi materiale sau
sociale.

10,6 11,8 7,1

Provin din familii în care sunt
prezente greşeli sau carenţe
educative.

9,9 9,6 10,7

Lipsa unor spaţii adecvate
pentru învăţare, joc, masă,
odihnă şi relaxare.

8,9 8,6 9,8

Lipsa specialiştilor (consilieri
şcolari, profesori logopezi).

8,4 8,6 8,0

Insuficiente resurse
metodologice.

8,4 8,3 8,9

Provin din familii
dezorganizate sau care nu se
ocupă de ei.

8,0 8,6 6,2

Supraaglomerarea
învăţătorului cu activităţi
colaterale.

6,8 7,1 6,2

Probleme de interacţiune
socială (deprinderi inadecvate
de relaţie cu alţi copii).

5,9 6,1 5,3

Probleme
psihocomportamentale
(anxietate, hipersensibilitate,
instabilitate psihoafectivă,
dependenţă faţă de părinţi).

5,4 4,2 8,9

Numărul mare al copiilor din
clasă.

5,2 3,2 10,7

Insuficienta formare pe
problematica specifică clasei
pregătitoare.

3,8 4,2 2,6

Eterogenitatea clasei (copii
de vârste diferite).

3,3 4,2 0,9

Alte aspecte 2,8 3,8 0
Probleme psihosomatice (sunt
bolnăvicioşi, fără apetit).

0,9 0,9 0,9
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În opinia cadrelor didactice principalele cauze care determină dificultăţi de
adaptare sunt: nefrecventarea grădiniţei, apartenenţa la familii cu dificultăţi
materiale/ sociale, carenţe educative paternale.

Cadrele didactice precizează deasemeni, ca posibile cauze, şi deficienţele
de natură  administrativ – organizatorică (lipsa spaţiilor adecvate pentru
toate tipurile de activităţi şi lipsa specialiştilor).

II.6. Intervalul de timp necesar pentru rezolvarea/ eliminarea dificultăţilor
de adaptare

Tabel 7. Distribuţia răspunsurilor cadrelor didactice pe intervale de timp şi
medii de provenienţă

Timp necesar % TOTAL % RURAL % URBAN
O lună 13 55,7 63,3
Un semestru 52 30,0 23,3
Un an şcolar 35 14,3 13,3

- Pentru jumătate dintre cadrele didactice respondente timpul necesar
estimat pentru rezolvarea dificultăţilor de adaptare este de un semestru;

- Un procent semnificativ (35%) din eşantionul de cadre didactice estimează
că dificultăţile de adaptare identificate necesită un interval de un an pentru
remediere.

II.7. Categorii de persoane resursă necesare în sprijinirea adaptării
şcolare a copilului

Colaborarea in vederea depasirii dificultatilor de adaptare

7%

44%

9%

27%

10% 3%

personal medical
membrii familiei
ceilalti parinti
consilierul scolar
directorul unitatii
altcineva

Figura 4. Distribuţia procentuală a răspunsurilor cadrelor didactice pe
categorii de persoane resursă
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- Colaborarea cu familia este identificată de cadre didactice ca principală
resursă în sprijinirea copilului (44%);

- Prezintă relevanţă menţionarea ca resursă necesară în sprijinirea copilului
a profesorului consilier şcolar (27%/ cadre didactice, 18%/ părinţi).

II.8. Nivelul adaptării şcolare a elevilor din clasa pregătitoare la sfârşitul
semestrului I

Figura 5. Distribuţia procentuală a răspunsurilor părinţilor pe categorii de
persoane resursă

Colaborarea în vederea depăşirii dif icultăţilor de adaptare din
perspectiva părinţilor

41%

4%18%

28%

6%

3%

învăţătorul

director

personal medical

consilier şcolar

familia

ceilalţi părinţi

Tabel 8. Distribuţia rezultatelor în funcţie de coeficientul de adaptare
şcolară şi mediul de provenienţă

ADAPTARE ŞCOLARĂ (nivel) RURAL URBAN TOTAL

Dezvoltare corespunzătoare 92
(83,64%)

236
(81,37%)

328
(82%)

În curs de dezvoltare 15
(13,64%)

49
(16,89%)

64
(16%)

Dezvoltare insuficientă 3
(2,72%)

5
(1,74%)

8
(2%)

Total 110
(100%)

290
(100%)

400
(100%)

La finalul semestrului I rezultatele sunt obţinute din centralizarea datelor
oferite de cadrele didactice prin completarea fişelor de apreciere a elevilor.
Trebuie precizat faptul că, grupul ţintă a fost format din aceiaşi elevi pentru
care, s-a realizat, la începutul semestrului I evaluarea adaptării şcolare.

Rezultatele obţinute au o dublă valoare: statistică, evidenţiind modificările
semnificative survenite în procesul de adaptare a elevilor, dar şi individuală
întrucât permiteau intervenţia psihopedagogică personalizată.

Remarcăm, din perspectivă statistică, o pondere mare (82%) a elevilor care
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Figura 6. Distribuţia rezultatelor în funcţie de coeficientul de adaptare
şcolară şi mediul de provenienţă

83,64 81,37

13,64 16,89
2,72 1,74
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Rural Urban

dovedesc o dezvoltare corespunzătoare din punctul de vedere al adaptării
şcolare. Este vorba de o creştere de circa 40 de procente comparativ cu
debutul şcolarităţii.

Există încă o serie de elevi (18%), a căror dezvoltare socio- emoţională şi a
capacităţilor şi atitudinilor de învăţare poate fi considerată ca fiind neadecvată
cerinţelor şcolare.

Din punct de vedere al mediului de provenienţă al elevilor remarcăm un
nivel uşor mai scăzut al recuperării în mediul urban, fapt care poate avea o
explicaţie în numărul mai mare de elevi la nivelul clasei comparativ cu mediul
rural şi, din acest motiv, cu posibilitatea redusă de intervenţie personalizată.

Necesită făcută precizarea că rezultatele pot fi influenţate, într-o oarecare
măsură, de gradul de subiectivitate al operatorului. Dacă evaluarea de la
începutul semestrului a fost realizată de profesorii consilieri şcolari,
aprecierea nivelului de adaptare, la sfârşitul semestrului a fost realizată de
învăţători şi, nu este neglijabilă o anumită doză de implicare emoţională în
raport cu progresele înregistrate de elevi în decursul acestui interval de timp.

Cu toate acestea, datele oferite la acest capitol constituie repere importante
în abordarea adaptării elevului din clasa pregătitoare la cerinţele mediului
şcolar.
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CAPITOLUL III. FORMARE CONTINUĂ

III.1. Sursa informaţiilor pe care cadrele didactice le deţin la începutul
semestrului I în legătură cu specificul educării copilului de 6 ani

0

5
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30
35
40
45
50

formare
initiala

formare
continua

experienta
la catedra

toate
formele

nu detin
informatii

mediu urban
mediu rural

Figura 1. Distribuţia rezultatelor în funcţie de mediul de provenienţă

- Într-o proporţie mare (62%) cadrele didactice menţionează toate
modalităţile de formare şi dezvoltare profesională (formarea iniţială,
formarea continuă respectiv experienţa la catedră);

- Sunt semnificative diferenţele dintre mediul rural (79%) şi cel urban (21%)
în ceea ce priveşte asimilarea informaţiilor prin toate tipurile de formare,
aceasta în corelaţie cu procentul semnificativ de debutanţi (7%) încadraţi
la clasa pregătitoare în mediul urban.

III.2. Formele de sprijin pe care cadrele didactice le consideră utile în
vederea adaptării optime a copiilor la cerinţele clasei pregătitoare

Tabel 1. Distribuţia procentuală a rezultatelor în funcţie de mediul de
provenienţă

FORMA % TOTAL % RURAL % URBAN
Cursuri de formare 14,5 15,4 12,8
Platforma ICOS 15,6 15,9 14,9
Workshop-uri 7,6 7,6 7,4
Consiliere psihopedagogică 6,6 6,2 7,4
Grupuri de discuţii 16,9 14,9 22,2
Ghiduri metodologice 21,1 22,6 18,1
Schimburi de experienţă 17,6 17,4 18,1
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Tabel 2. Distribuţia procentuală a rezultatelor în funcţie de mediul de
provenienţă

PROBLEMATICA % TOTAL % RURAL % URBAN
Curriculum integrat 18,8 16,4 25,7
Strategii eficiente 13,9 12,7 17,6
Particularităţile psihologice 12,6 11,8 14,9
Relaţia şcoală- familie 10,6 10,8 9,4
Didactica disciplinei Comunicare 8,9 9,1 8,1
Didactica disciplinei Dezvoltare
personală 6,8 8,1 2,7

Strategii de evaluare 6,5 7,7 2,7
Comunicare didactică 3,1 3,2 2,7

- Cadrele didactice precizează ca importante în dezvoltarea profesională
ghidurile metodologice (21,1%) şi schimburile de experienţă între colegi
(17,6%)

- Cursurile de formare şi work-shop-urile sunt menţionate într-o proporţie
de 22,1% de respondenţi;

- Pentru cadrele didactice din mediul urban o formă de dezvoltare
profesională o constituie grupurile de discuţii.

III.3. Problematica ce necesitată aprofundare

- Din problematica specifică ce necesită aprofundare, cadrele didactice
care predau la clasa pregătitoare menţionează mai ales abordarea interată
a curriculumului (18,8%), strategii eficiente de predare- învăţare (13,9%),
particularităţi specifice vârstei (12,6%);

- În acord cu resursele necesare pentru rezolvarea problemelor de adaptare
vine şi precizarea relaţiei şcoală- familie ca problematică ce necesită
aprofundare.

CONCLUZII

Din perspectivă organizatorică, analiza rezultatelor evidenţiază percepţia
pozitivă a cadrelor didactice şi a părinţilor cu privire la înfiinţarea clasei
pregătitoare. Atât răspunsurile pozitive, cât şi cele negative sunt susţinute
de argumente pertinente.

În ceea ce priveşte locaţia pe care cadrele didactice şi părinţii o consideră
optimă desfăşurării activităţii clasei pregătitoare, remarcăm tendinţa spre
locaţia şcoală, argumentele fiind:  facilitarea adaptării copilului la nivelul
mediului şcolar (spaţiu, program, orar) şi facilitarea socializării cu elevii din
clasele I-IV.
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Condiţiile desfăşurării activităţii şi resursele materiale şi umane, au
constituit unul dintre aspectele vizate de studiul de faţă. Analiza comparativă
între condiţiile existente şi cele considerate optime a permis, la nivelul celor
două categorii de respondenţi, cadre didactice şi părinţi, identificarea unor
concordanţe sau discrepanţe majore. Astfel atât în cazul răspunsurilor
cadrelor didactice cât şi ale părinţilor sincronizarea cea mai bună între
condiţiile existente şi cele dezirabile o regăsim în cazul mobilierului specific,
asigurat în aproape toate unităţile şcolare. O discrepanţă semnificativă între
resursele existente şi cele dezirabile se constată la nivelul materialelor
didactice specifice şi a asigurării spaţiului de joacă/ relaxare.

Analiza resurselor umane existente şi dezirabile denotă nevoia de acoperire
la nivelul judeţului cu personal specializat (profesori consilieri şcolari, profesori
logopezi şi profesori de sprijim), îndeosebi la nivelul mediului rural.

Din punctul de vedere al formei de încadrare a personalului didactic la
clasa pregătitoare se remarcă, atât în cazul cadrelor didactice cât şi a
părinţilor, opţiunea pentru un singur cadru didactic pentru cei 5 ani de studii
(până la finalizarea ciclului primar).

Din perspectiva adaptării şcolare a copiilor din clasa pregătitoare remarcăm
o diferenţă semnificativă a percepţiei cadrelor didactice respectiv a părinţilor.
În timp ce cadrele didactice identifică o serie de dificultăţi de adaptare, părinţii,
aproape în totalitate consideră că astfel de dificultăţi nu se manifestă.
Rezultatele evaluării elevilor la începutul semestrului I sunt în concordanţă
cu răspunsurile cadrelor didactice. Se remarcă astfel o serie de dificultăţi la
nivelul componentei socio-emoţionale pe caracteristicile: exprimarea
curiozităţii şi interesului pentru elementele din mediul înconjurător,
manifestarea iniţiativei în activităţi, manifestarea imaginaţiei şi a creativităţii
în activităţile zilnice precum şi manifestarea unui comportament motivat. La
nivelul componentei capacităţi şi atitudini de învăţare remarcăm manifestarea
unor dificultăţi în ceea ce priveşte manifestarea atenţiei şi perseverenţei în
realizarea sarcinilor de lucru.

Rezultatele aprecierilor realizate la sfârşitul semestrului I relevă o recuperare
la nivelul componentelor enunţate mai sus, elevii, într-o proporţie
semnificativă, dovedind o dezvoltare corespunzătoare din punctul de vedere
al adaptării şcolare.

Din perspectiva formării continue a cadrelor didactice, modalităţile de
sprijin pe care cadrele didactice le consideră utile în vederea adaptării optime
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a copiilor la cerinţele clasei pregătitoare sunt: ghidurile metodologice,
schimburile de experienţă, grupurile de discuţii, platforma ICOS, cursurile
de formare.

Proiectul, aflat în curs de desfăşurare, răspunde, în mare măsură
problematicii identificate. Astfel, în semestrul al II lea sunt propuse activităţi
de consiliere la nivelul tuturor categoriilor de beneficiari, activităţi de formare
profesională a cadrelor didactice în forme variate (work-shop-uri, cursuri de
formare şi schimburi de bune practici în domeniu).

Activităţile se vor desfăşura conform graficelor stabilite cu implicarea tuturor
profesorilor consilieri şcolari din unităţile de învăţământ în care funcţionează
clasa pregătitoare.

Studiul se va finaliza cu elaborarea unor materiale resursă pentru cadre
didactice şi părinţi  (ghiduri metodologice, prezentări PPT, fişe de lucru etc.)
care vor fi diseminate la nivelul judeţului Iaşi.
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INTERVENŢII SPECIFICE DEZVOLTĂRII CARIEREI

* Colegiul „Henri Coandă“ din Bacău, România
consilierehcoandabc@gmail.com

Rezumat
Articolul îşi propune să prezinte statutul profesorului în Finlanda şi sistemul
de educaţie specială şi este ultimul din seria de relatări despre sistemul
educaţional finlandez, descris aşa cum am avut şansa să-l cunosc direct în
anul 2010,  în timpul unei vizite de studiu de o săptămână  în oraşul Turku şi
împrejurimi. În tot acest timp am avut posibilitatea de a vizita şi a discuta cu
cadre didactice şi elevi atât din şcoli primare şi gimnaziale, cât şi  de la nivel
liceal, vocaţional sau universitar.
Cuvinte cheie: profesor, Finlanda, studii de pedagogie, credite, educaţie
specială.
Abstract
The article aims to present the status of a teacher in Finland and the special
education system. It is the final one out of the articles about Finnish education
system, written to describe exactly as I had the chance to know it in 2010
during a one week study visit in the city of Turku and its surroundings . We
had the opportunity then to visit and talk to teachers and pupils from primary
schools, secondary schools, vocational schools and also from the university
level.
Keywords: teacher, Finland, pedagogical studies, credits, special education.

Statutul de cadru didactic în Finlanda este valorizat şi dorit de către toţi
studenţii finlandezi. Doar cei mai buni 10% dintre ei sunt selectaţi pentru a
urma această nobilă meserie, iar concurenţa depăşeşte de multe ori numărul
de zece candidaţi pe un loc! Salariul este unul mediu pentru Finlanda, astfel
că aceşti studenţi, care oricum sunt foarte buni, ar putea să câştige mult
mai bine optând pentru alte meserii, de unde rezultă ca ceea ce primează
este motivaţia intrinsecă, plăcerea de a educa. Educaţia este înţeleasă dintr-
o perspectivă mai largă: nu doar predare (ca în Europa), ci dezvoltare
armonioasă a elevului, cu accent deopotrivă pe activităţi precum artă, muzică,
sport, dar şi pe formarea de deprinderi precum  lucru în echipă, gândire
critică, studiu individual, comunicare.

Prof. consilier Sandra Bordei*
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Am observat că profesorii din Finlanda fac totul cu pasiune, de aceea şi
rezultatele extraordinare. Nu există inspectorat şcolar şi totuşi, sau mai bine
zis tocmai de aceea, totul funcţionează perfect, deoarece fiecare cadru
didactic are conştiinţa lucrului bine făcut şi un respect de sine la cote foarte
înalte, garanţie sigură a calităţii.

Nu există nicio diferenţă între elevii din mediul rural şi cei din mediul urban,
un elev din Laponia având rezultate comparabile cu unul din Helsinki, ceea
ce este absolut extraordinar!

Pentru a deveni educator la nivelul preşcolar sunt necesare studii de licenţă
(3 ani, 180 credite).

Pentru a deveni învăţător, în afara studiilor de licenţă este obligatoriu un
master de cunoştinţe generale (în total studiile durează 5 ani, 300 credite).

Pentru a deveni profesor, în afara studiilor de licenţă este obligatoriu un
master de specializare în disciplina respectivă. (în total, studiile durează 5-
6 ani, 300 credite).

Foarte interesant ni s-a părut faptul că un profesor nu poate să predea la
ciclul primar (cl 1-6) dacă nu a urmat anterior cursurile acelui master de
cunoştinţe generale!!

În cadrul acestor studii, studiile de pedagogie au minimum 60 de credite şi
îmbină teoria cu practica pedagogică. Practica pedagogică ( 25 credite nivel
preşcolar şi 20 credite nivel preuniversitar) are un rol foarte important, mulţi
dintre cei cu care am discutat apreciind că acesta a fost de fapt cel mai greu
an din toata facultatea! Până acum acest an era consecutiv masterului,
însă în prezent el este parte constitutivă a masterului.

În Finlanda există o reţea de 13 şcoli normale care asigură practica
pedagogică, fiecare dintre acestea aparţinând de Universitate (departament
al Facultăţii de Educaţie).

Una dintre acestea, datând din anul 1980, se afla şi în Turku, bun prilej
pentru a afla de la sursă mai multe detalii.

Şcoala normală Turku este şcoală Unesco din 1999, aparţine de Facultatea
de Educaţie din cadrul Universităţii Turku şi este cea mai mare şcoală pentru
pregătirea profesorilor. Cuprinde toate nivelele de educaţie (atât educaţia
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de bază, cât şi studiile de liceu), având 1100 elevi , 210 elevi la Şcoala
Internaţională şi 100 de profesori. Clădirea are 10.000 mp şi în fiecare an
aici fac practică 85 de învăţători şi 250 de profesori. Este o şcoală
multiculturală, în care se vorbesc 30 de limbi, fapt neobişnuit pentru Finlanda,
unde procentul de imigranţi este foarte scăzut. Acest lucru constituie o valoare
adăugată pentru practicanţi, care sunt astfel totodată pregătiţi pentru viitor,
când se estimează că procentul de imigranţi va creşte.

Şcoala are 4 directori: director administrativ, director educaţie de bază,
director liceu, director Şcoala Internaţională. Cei 4 îşi desfăşoară activitatea
pe bază de încredere: nu verifică şi nu anulează deciziile celorlalţi. Acelaşi
sistem există şi la nivel regional, adică regiunea Turku este împărţită în 4
zone şi de exemplu directorii din zona de est se întâlnesc o dată pe lună şi
discută teme educaţionale şi la fel fac şi ceilalţi din celelalte 3 regiuni.

Atribuţiile Şcolii Normale Turku sunt: predare (educaţie de bază şi liceu),
supervizare practicanţi, experimente de predare (în colaborare cu Facultatea
de Educaţie), cercetare, cursuri de perfecţionare pentru profesori şi
asigurarea predării la Şcoala Internaţională.

Oferă educaţie bilingvă în limba engleză începând cu clasa 1, bacalaureat
internaţional, cursuri la distanţă (pentru şcolile de pe insulele din arhipelag).
De asemenea, se asigură multe activităţi extraşcolare pentru elevi, dintre
care unele pot fi conduse chiar de către părinţi. Scopul acestor activităţi
este acela de a oferi elevilor o posibilitate non-academică de a se evidenţia,
de a se integra şi de a evita abandonul şcolar.

În ce priveşte salarizarea profesorilor, până acum salariul creştea direct
proporţional cu vechimea.

Acum însă, se pleacă de la un salariu mai mare, dar pentru ca aceasta să
crească, cadrele didactice trebuie să facă activităţi suplimentare, fapt
motivant pentru profesorii tineri, care nu mai trebuie să aştepte să treacă
anii pentru a obţine o remuneraţie mai mare, ci sunt conştienţi că, dacă
realizează activităţi extraşcolare, sunt plătiţi extra.

Există anumite criterii, în general un cadru didactic cumulează 4-7, dar poate
avea chiar şi 8, dacă are şi atribuţii administrative, de formare de profesori
etc. Salariul poate creşte între 12 şi 36%, în funcţie de performanţă, iar
discuţia despre salariu are loc direct cu directorul, sindicatul nemaiavând
nimic de zis.
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Profesorii care predau în şcoala profesională sunt în general ingineri. Ei
sunt formaţi în cadrul colegiilor pentru educaţia profesorilor în colaborare cu
cinci universităţi politehnice. În plus, două colegii de formare a profesorilor
din domeniul vocaţional oferă cursuri pentru a deveni consilieri ai elevilor şi
educatori speciali pentru Şcoala profesională.

Durata studiilor pentru a deveni profesor la Şcoala Vocaţională depinde de
disciplina studiată. Baza o constituie disciplina studiată (the degree), care
va fi urmată de 3 ani de experienţă de muncă şi de 60 de credite de studii de
pedagogie, dintre care 20 de credite provin de la practica pedagogică. Cursul
de pedagogie are elemente de teorie şi de practică, incluzând studii de bază
în educaţie, studii de pedagogie vocaţională şi practică pedagogică, precum
şi studii opţionale , care pot include studii despre educaţia adulţilor sau despre
educaţia specială.

Educaţia specială
Din anul 1995 există posibilitatea de a face studii de licenţă (180 credite)
sau de master în educaţie (300 credite) cu specializarea principală pedagogie
specială. Studiile de educator special  înseamnă 60-75 credite care pot fi
incluse în Masterul în educaţie sau absolvite separate după obţinerea
diplomei. O diplomă de licenţă  în Educaţie poate fi completată cu studii
ulterioare de 60-75 de credite, care oferă calificări pentru educaţia şi îngrijirea
timpurie. Aceste studii ulterioare durează aproximativ două semester ’i include
de asemenea pregătire practică.

Consilierii şcolari
Persoanele care au diplomă de licenţă pot candida separat pentru studii de
consilier şcolar. Acestea au 60 de credite şi oferă calificarea de a lucra în
consiliere şcolară la şcoli primare şi generale, licee şi şcoli profesionale.

Învăţământul special din Finlanda
Contactul cu sistemul de învăţământ special din Finlanda a constituit pentru
noi o altă experienţă puternică, interesantă şi care ne-a arătat, încă o dată,
că profesorii sunt cei care fac diferenţa.

Principiul egalităţii de şanse se aplică aici întru totul. Discutând despre
aceasta cu profesorii din şcoala specială Samppalinna, am aflat că dreptul
la educaţie al oricărui copil este intangibil şi trebuie respectat. Şi punct.
Adică nu este admisă absolut nicio scuză din partea autorităţilor: că nu sunt
bani, că nu există personal suficient etc. etc.! Şi de fapt aceste scuze nici nu
sunt emise niciodată în această ţară. Pur şi simplu, autorităţile trebuie să
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găsească acele resurse (bani, cadre didactice etc.) pentru a asigura acest
drept tuturor copiilor.

Scopul educaţiei speciale este acela de a o integra, pe cât de mult posibil, în
şcolile de masă. Aici există profesori de educaţie remedială angajaţi
permanent, care lucrează cu elevii care au dificultăţi de învăţare atât în
cabinetul propriu, cât şi în ora de curs, în timp ce profesorul/învăţătorul
lucrează cu restul copiilor, atât timp cât este necesar pentru ca acel elev să
recupereze decalajul de cunoştinţe.

Clasa de educaţie specială în şcoala de masă variază de la 4 la 10 copii şi
este o soluţie temporară pentru maximum două semestre consecutiv. Este
urmată programa de educaţie generală, iar profesorii trebuie să semneze
un acord cu reprezentanţii legali ai elevului. Educatorul special lucrează de
regulă în echipă cu un asistent special , dar uneori pot fi mai mulţi asistenţi.

Educatorii speciali sunt mai bine plătiţi decât profesorii din şcoala de masă
şi studiază cu până la doi ani mai mult decât aceştia. Pentru a putea ţine
permanent legătura cu părinţii, au fiecare câte un telefon mobil plătit de
către şcoală.

În Turku există şase şcoli de educaţie specială. Şcoala Vuorela, una dintre
acestea, se constituie ca un centru de învăţare şi dezvoltare, oferind servicii
pentru copiii şi adolescenţii cu dificultăţi de învăţare speciale şi/sau întârziere
majoră în dezvoltare. În total cuprinde 5 unităţi aflate în clădiri diferite: şcoala
primară Luolavuori şi unităţile Martti, Hepokulta, Paaskyvuori şi Piipari. În
anul şcolar 2008-2009 au fost 264 elevi şi 38 grupuri de educaţie de bază.
Din  anul 1994 au fost iniţiate clase pentru copiii şi adolescenţii cu autism,
iar din anul 1999, pentru cei cu sindromul Asperger.

În cazul copiilor cu deficienţe severe, fiecare are propriul educator special,
care lucrează cu elevul conform unui plan individualizat stabilit împreună cu
familia. Alături de educatorii speciali mai există terapeuţi ocupaţionali,
logopezi şi fizioterapeuţi.
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NOBOMA - MANUALUL TRANSNAŢIONAL PENTRU
DOMENIUL ÎNGRIJIRII VÂRSTNICILOR

* Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Bucureşti, România
bpetre@ise.ro

Instrumente pentru sporirea transparenţei calificărilor la nivel european

Diversitatea sistemelor VET din Europa dată de diferenţele culturale şi de
tradiţii ale ţărilor membre, a făcut compatibilitatea programelor de educaţie
să fie dificilă. Cu toate acestea, compatibilitatea este necesară pentru a
putea spori mobilitatea forţei de muncă din cadrul Uniunii Europene. Prin
urmare, Comisia Europeană, a început să încurajeze de ceva ani dezvoltarea
instrumentelor de transparenţă care să ajute la o mai bună înţelegere a
sistemelor VET.

Modelul VQTS este una dintre abordări pentru a consolida transparenţa şi
compatibilitatea diferitelor programe de instruire care identifică asemănări/
diferenţe în urma unei analize a sarcinilor de lucru din cadrul unui domeniu
profesional specific.

Prin proiectul Leonardo da Vinci „Sistemul de transfer al calificărilor
profesionale - VQTS – Vocational Qualification Transfer System“ s-a dezvoltat
o metodologie care oferă un set comun de termeni pentru descrierea
competenţelor şi achiziţiei lor, cât şi o metodologie de a corela aceste descrieri
ale competenţelor cu competenţele dobândite prin programe de formare la
nivel naţional (www.VocationalQualification.net). Prin proiectul NoBoMa s-a
urmărit transfearea modelului VQTS în domeniul profesional al îngrijirii
persoanelor de vârsta a treia. Acesta a fost utilizat pentru dezvoltarea unei
matrici a competenţelor pentru acest domeniu profesional, sporind astfel
transparenţa, comparabilitatea şi recunoaşterea competenţelor şi calificărilor
profesionale pentru fiecare etapă a dezvoltării competenţelor (de la nivelul
de novice la cel de expert).

O mai bună transparenţă a calificărilor şi competenţelor reprezintă o
componentă esenţială în eforturile de adaptare a sistemelor de educaţie şi

CS. Petre Botnariuc*
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de formare din UE şi va răspunde nevoilor specifice ale societăţii cunoaşterii,
cât şi necesităţii unei rate de angajare mai mari şi mai de calitate pe piaţa
muncii din „Europa“. În domeniul profesional al „îngrijirii persoanelor de vârsta
a treia“ lipseşte în prezent din ţările partenere (Austria, România, Ungaria,
Bulgaria, Slovenia) un model comparabil transnaţional care să sporească
transparenţa competenţelor şi a calificărilor.

Datorită varietăţii mari a serviciilor de îngrijire a bătrânilor din întreaga lume,
precum şi perspectivele culturale diferite, subiectul nu poate fi redus la o
practică anume. Aşadar, proiectul NoBoMa a dezvoltat o matrice a
competenţelor pentru „îngrijirea bătrânilor“ care ilustrează competenţele
legate de muncă şi paşii de dezvoltare a competenţelor pentru îngrijitorii din
România, Bulgaria, Slovenia, Ungaria şi Austria.

Pe baza unei analize a stării de fapt, a profilelor de competenţă şi diferenţelor
dintre acestea între ţări, a fost dezvoltată o matrice de competenţe în format
VQTS şi viitoarele nevoi de formare pentru domeniul profesional selectat
denumită „Matrice internaţională a competenţelor de succes în viitor“. Aceasta
indică abilităţile şi competenţele necesare practicienilor din domeniul îngrijirii
persoanelor de vârsta a treia, pentru a fi pregătiţi pentru viitoarele provocări
ale pieţei internaţionale a muncii.

Pe baza Matricei competenţelor internaţionale NoBoMa, s-a dezvoltat un
instrument de autoevaluare destinat practicienilor din domeniul îngrijirii
persoanelor de vârsta a treia, studenţilor şi departamentelor de HR pentru a
evalua calitatea propriilor abilităţi şi competenţe şi o bază de date multilingvă
care să ofere informaţii utile legate de modul în care să fie compensat deficitul
de competenţe identificat de instrumentul de autoevaluare.

Cele patru instrumente ale NoBoMa (Matricea internaţională de competenţe,
Matricea internaţională de competenţe de succes în viitor, instrumentul de
autoevaluare şi baza de date) contribuie la creşterea transparenţei
transnaţionale şi la recunoaşterea abilităţilor şi calificărilor din acest domeniu
profesional, sporind mobilitatea studenţilor şi a lucrătorilor calificaţi, pentru
a îmbunătăţi oportunităţile de carieră ale ofertanţilor de servicii de îngrijire a
persoanelor de vârsta a treia şi pentru a îmbunătăţi eficienţa, inovarea şi
calitatea serviciilor de învăţare permanentă. În plus, proiectul va contribui la
procesul ECVET şi va ajuta la implementarea Cadrului European al
Calificărilor (EQF).
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Domenii de Competenţă ale Matricei Competenţelor pentru „îngrijirea
bătrânilor“

Aceste domenii de competenţă sunt bazate pe diferite sarcini de bază ale
îngrijitorilor (axa verticală şi axa orizontală) şi au fost derivate în baza surselor
secundare (literatura de specialitate, rezultate ale altor proiecte, profile
educaţionale existente, etc.) şi în baza investigaţiilor pragmatice (rezultatele
interviurilor ale Raportului de Sinteză 2). Un total de opt domenii de
competenţă au fost identificate pentru Matricea Competenţelor NoBoMa.

1. Panificarea şi efectuarea îngrijirii zilnice
Acest domeniu de competenţă se referă la realizarea activităţilor de îngrijire
zilnică. Aceste activităţi includ, de exemplu asigurarea igienei personale la
cei vârstnici, sprijin în activităţile de zi cu zi (îmbrăcarea şi dezbrăcarea,
pieptănarea, ajutor la folosirea toaletei etc.), mobilizarea pacientului sau
îndrumarea lui în avea grijă de el însuşi.

2. Planificarea şi efectuarea activităţilor de îngrijire
Acest domeniu de competenţă se referă la activităţile ce trebuiesc îndeplinite
de către îngrijitori. Sunt incluse aici abilitatea de a efectua proceduri medicale
simple (măsurarea tensiunii arteriale, îngrijirea rănilor minore, recoltarea
probelor de sânge, etc.), abilitatea de a recunoaşte semne ale celor mai
comune boli ale bătrâneţii şi abilitatea de a citi şi înţelege documente medicale
(ex. instrucţiunile de îngrijire date de medici).

3. Creare şi menţinerea unui mediu sănătos şi sigur
Acest domeniu de competenţă cuprinde elemente diverse. În primul rând,
se referă la mediul fizic, care constă în abilitatea îngrijitorului de a recunoaşte
şi preveni posibilele pericole (ex. evitarea căzăturilor) sau abilitatea de a
decora sau curăţa camera unui client vârstnic în aşa fel încât să fie creat un
mediu sănătos şi un ambient plăcut. De asemenea sunt incluse şi activităţi
psiho-sociale (ex. cititul, cântatul, etc).

4. Comunicarea cu diferiţii actori implicaţi în procesul de îngrijire
Acest domeniu de competenţă implică o comunicare şi o cooperare/
interacţiune facilă. De exemplu, abilitatea îngrijitorului de a comunica şi
interacţiona cu persoanele în vârstă în general. Îngrijitorul trebuie să fie
liantul/mediatorul dintre doctor şi client (ex. să poată explica un diagnostic
unui bătrân) şi să poată consulta familia şi rudele cu privire la viitoarele
acţiuni.



5. Înregistratea, evaluarea şi asigurarea calităţii în procesul de îngrijire
În acest domeniu sunt încorporate atribuţii administrative şi de organizare,
legate în special de crearea planurilor de îngrijire şi înregistrarea lor şi
organizarea turelor când este vorba despre îngrijirea la domiciliu.

6. Supravegherea proceselor de îngrijire a vârstnicilor
Abilitatea de a instrui colegi şi ucenici, mobilizarea şi coordonarea resurselor
precum şi iniţiativa în a conduce procesele de îngrijire, fac parte din acest
domeniu de competenţă.

7. Extinderea şi actualizarea regulată a cunoştinţelor şi abilităţilor
Acest domeniu de competenţă include pregătirea continuă şi suplimentară
a îngrijitorilor, pentru ca aceştia să poată să-şi identifice nevoile, să le
comunice şi să ia parte la pregătirile teoretice şi practice în aşa fel încât să-
şi poată actualiza în permanenţă cunoştinţele.

8. Reflectarea asupra şi managementul impactului serviciului (auto-
cunoaşterea în relaţia cu serviciul)
Acest domeniu se referă la sănătatea îngrijitorului (atât fizică cât şi psihică).
Include aspecte de genul: cum să manevreze aproprierea şi îndepărtarea
faţă de cei pe care îi îngrijeşte şi cum să facă faţă unor situaţii precum
crizele şi moartea; cum să facă prevină stresul şi extenuarea, cum să dezvolte
şi să implementeze strategiile, să participe la activităţi de supraveghere şi
cum să îşi cunoască limitele şi tot odată să le poată accepta.

Una dintre marile provocări în procesul de definire a domeniilor de
competenţă a fost aceea de a trece peste barierele sociale, personale şi
interculturale. Cu toate că abilităţile sociale, personale şi interculturale sunt
importante s-a decis să nu fie descrise ca domenii de competenţă distincte,
deoarece aceste abilităţi fac parte din respectivele descrieri şi ar trebui
încorporate în procesul general de îngrijire. Aşadar, abilităţile personale şi
sociale (precum rezistenţa la stres, răbdarea, abilităţile psiho-sociale, etc.)
sunt încorporate în descrieri dar nu formează domenii de competenţă de
sine stătătoare. Mai mult, conştientizarea responsabilităţilor este încorporată
în competenţele profesionale (paşii de dezvoltare a competenţelor) deoarece
fără acestea sarcinile de lucru nu ar putea fi exercitate.

Instrumentul online de Auto-evaluare dezvoltat în urma identificării
competenţelor şi abilităţilor pe care un îngrijitor trebuie să le aibă, de la cei
începători până la cei avansaţi poate fi folosit pentru evaluare şi pentru
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identificarea punctelor forte şi a celor slabe. Acesta este adresat studenţilor
aflaţi în pregătire, persoanelor cu studii complete şi cu experienţă, celor
care sunt în căutare de serviciu şi departamentelor/angajaţilor de la birourile
de Resurse Umane.

În cazul în care Instrumentul de auto-evaluare identifică un deficit al unei
competenţe, utilizatorul e îndrumat către o bază de date cu oferte de formare
continuă, care oferă sfaturi concrete despre cum studenţii, angajaţii, cei
care caută locuri de muncă şi cei care practică această muncă din Centrul,
Sudul şi Estul Europei compensează aceste deficite ale competenţelor
indicate de Instrumentul de auto-evaluare. De asemenea oferă sfaturi despre
cum se pot îmbunătăţi viitoarele abilităţi şi competenţe în îngrijirea bătrânilor.
Baza de date oferă de asemenea informaţii pentru Serviciul Public de
Angajare şi pentru angajaţi/personalul de la resurse umane în vederea găsirii
resurselor umane şi a clienţilor în domeniul îngrijirii bătrânilor. Conţine
informaţii despre oferta educaţională din fiecare ţară parteneră, despre
educaţia continuă şi ofertele de pregătire (din fiecare ţară), publicaţii
relevante, organizaţii şi pagini de internet precum reţele. Baza de date este
disponibilă pentru toate cele 4 ţări partenere, Austria, Bulgaria, Ungaria,
România şi Slovenia.
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(urmare de la pagina 216)

Cele 3 capitole ale volumului propun de fapt „căi şi modalităţi de refacere
psihică a personalului didactic“, recomandând profesorului să evite
perpetuarea cercului vicios al acestor griji şi îngrijorări.

Prima parte oferă un tablou al evaluărilor în domeniul educaţiei, ca surse
de stres la care este supus profesorul în şcoala modernă.

Tratând  teme ca: educaţia încorsetată de standarde, relaţia dintre funcţia
culturală şi funcţia evaluativă a şcolii, evaluarea în societatea hiperconcurenţială,
partea nevăzută a evaluării şi efectele ei –  autorul le analizează dintr-o dublă
perspectivă: ca psiholog şi ca evaluator, recomandând oricărui evaluator „să
lase loc timpului şi respectului demnităţii umane să facă evaluarea, iar el –
evaluatorul – să se concentreze asupra propriei autoevaluări şi asupra asigurării
mediului stimulativ al exprimării de sine a celuilalt“.

Partea a doua se doreşte a fi o analiză a profesiei de profesor în condiţiile
mediului educaţional al societăţii de azi aflate sub ameninţarea „barbarizării“.
Caracteristicile aparente ale profesiei de profesor într-o societate barbarizată
ar fi: lipsa de bani, ineficienţa, umilirea, ignorarea. În schimb, autorul propune
reabilitarea statutului acestei profesii care ar trebui valorizată ca fiind „apa
vie a supravieţuirii societăţii, o miraculoasă şi nobilă aventură“ care dezvoltă
raţiunea şi genialitatea, presupunând o dimensiune a echilibrului şi un simţ
al măsurii, un ideal educaţional, optimism şi iubire de oameni.

Pentru a putea atinge acest ideal educaţional, ar trebui prevenite derapajele
şi dramele profesiei de profesor, ar trebui evitate capcanele jurnalismului
care gândeşte în termeni de succes comercial.

Câteva probleme actuale şi perene ale profesorului sunt supuse reflecţiei în
partea a treia a lucrării, căutând posibile rezolvări: autoformarea continuă a
cadrului didactic, înţelegerea ca esenţă a educaţiei interculturale, utilizarea
tehnologiei informatice în comunicarea didactică, presiunea timpului, motivarea
elevului, identitatea funcţiei de director, educaţia învăluită de iubire faţă de
copii,   universitatea ca furnizoare de formare pentru cercetare sau pentru
piaţa muncii, dilema între a obţine un job bine plătit şi prestigiul academic.

Recomandăm această carte scrisă cu pasiune tuturor acelora care regăsesc
între paginile ei o reflectare a propriilor frământări interioare nemărturisite,
în speranţa că-şi vor recăpăta încrederea şi echilibrul atât de necesare în
universul şcolii de azi.

Luminiţa Cătălina Tăsica
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CONGRESUL „JOURNÉES NATIONALES APMEP- 2013“
Marsilia (Franţa): 19-22 octombrie 2013

* Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate - Craiova, România
Şcoala Gimnazială „Traian“ - Craiova, România

Asociaţia profesorilor de matematică din învăţământul public din Franţa
(A.P.M.E.P.) a organizat în perioada 19 – 22 octombrie  2013 Congresul
„Journées nationales APMEP“ ce s-a desfăşurat sub deviza: „Les
mathématiques au carrefour des cultures de la Méditerranée“: „Matematica
la intersecţia culturilor mediteraneene“.

Congresul s-a desfăşurat în
oraşul Marsilia din Franţa – oraş
declarat de către P a r l a m e n t u l
E u r o p e a n „Capitala Euro-
peană a Culturii 2013". Marsilia
este totodată oraşul  care la
data de 9 ia- nuarie 2013 a
lansat oficial suita de mani-
festări declarate de UNESCO:
„Année  Mathé- matiques de la
planète Terre  - 2013“ – „Anul
matematicii pe planeta Terra –
2013" .

În cadrul congre- sului s-a făcut un
prim bilanţ al numeroaselor
manifestări ce au fost derulate
în cadrul „Anului matematicii pe
planeta Terra – 2013“ pentru a
promova diverse proiecte de
cercetare şi pentru a sensibiliza opinia publică cu aspectele ştiinţifice şi locul
pe care îl are  matematica în aceste proiecte. S-a realizat prezentarea  unor

Prof. dr. Alexandru Marcel Florescu
Prof. Rodica Florescu*



momente de mare importanţă  din istoria generala a ştiinţelor, unde
matematica, în interacţiune cu alte ştiinţe,  a făcut să se înţeleagă ceea ce
până acum, nimeni nu înţelesese.

La congres au participat circa 660 de persoane, din care 123 au fost din
afara Franţei. Lucrările Congresului au debutat sâmbătă 19 octombrie 2013,
prin festivitatea  de deschidere desfăşurată în aula  „Emerigon“ a Facultăţii
de Drept din Marsilia, urmată de Conferinţa inaugurală: „Matematicile arabe,
pasarele între culturile mediteraneene (secolele VII – XV)“, susţinută de
Ahmed Djebbar, profesor emerit în
istoria matematicii de la Universitatea
de Ştiinţe şi teh- nologii din Lille
(Franţa).

Seara, primarul oraşului Marsilia,
capitală euro- peană a Culturii
2013, a oferit o recepţie în salonul
de onoare al primă- riei, în onoarea par-
ticipanţilor la con- gres.

Duminică 20 oc- tombrie 2013, între
orele 8,45 – 10,15 s-au derulat un
număr de 36 de ateliere pe diverse
teme legate de tematica congresului.

Între orele 10,45 – 12,00 s-au desfăşurat consfătuiri tematice regionale. În
paralel a avut loc şi o reuniune a  participanţilor din afara Franţei, fiind prezenţi
reprezentanţi din Algeria, Coasta de Fildeş, Spania, Senegal, România,
Tunisia şi ai Ministerului educaţiei naţionale din Franţa.

Începând cu ora 14,45 s-au desfăşurat timp de o oră şi jumătate patru
conferinţe în paralel:
- „Elevul, studentul, cetăţeanul şi matematica: încotro?“  susţinută de Yves

Chevallard, profesor emerit al Universităţii din Aix-Marseille, specialist
în didactica matematicii, deţinător al premiului Hans Freudenthal  2009.

- „Care este legătura între internet, trenurile olandeze şi Brazilia?“ susţinută
de Glenn Merlet  profesor-cercetător la Facultatea de Ştiinţe Luminy –
Marsilia şi Simon Marti, student pentru licenţă în  matematică la
Facultatea de ‘tiinţe Luminy, participant la diverse proiecte de matematici
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aplicate în cadrul Atelierului ştiinţific Euclide condus de Francis Loret
(Premiul Anatole Decerf 2012), obţinând şi premiul Award al concursului
INTEL ISEF („Intel International Science and Engineering Fair“ - Târgul
International pentru Ştiinţă şi Tehnologie) de la Los Angeles 2011.

- „De la fizică la medicină, folosind matematica!“ susţinută de Dominique
Barbalosi profesor al Universităţii Aix-Marseille (AMU) Facultatea de
medicină - Farmacie Marsilia; membru al UMR INSERM 911, echipa
CRO2 („Center for Research in Oncobiology and Oncopharmacology -
Aix Marseille Université“ cercetări în oncologie).

- „Matematica în finanţe“ - susţinută de Nicole El Karoui-Schartz
profesoară de matematică, succesiv la Universitatea din Maine, la ENS
(Şcoala Normală Superioară) Fontenay, la Paris VI şi la Şcoala Politehnică
din Paris.

Seara, s-a prezentat în avanpremieră filmul realizat de Olivier Peyon:
„Comment j’ai détesté les maths“ (Cum  am detestat matematica) a cărui
lansare oficială este programată  pentru 27 noiembrie 2013 pe canalul ARTE
din Franţa-Germania .

Luni 21 octombrie 2013 între orele 8,45 – 10,15 s-au derulat un număr de
32 de ateliere pe diverse teme legate de tematica congresului, altele decât
cele desfăşurate în ziua de duminică.

Începând cu ora 14,45 s-au desfăşurat timp de o oră şi jumătate trei conferinţe
în paralel:

- „Matematica în Mesopotamia: exerciţiul elevilor şi lucrările de  masterat“,
susţinută de Christine Proust – directoarea sectorului de cercetare al
Laboratorului SPHERE (CNRS & Université Paris Diderot).

- „Intuiţia matematică: de la copil la adult“ - susţinută  de Véronique Izard
cercetătoare la CNRS (Centrul National de Cercetări Ştiinţifice) şi
Laboratorul Psihologic al Percepţiei, afiliat la CNRS  şi Universitatea Paris
Descartes.

- „TIC sau TOC: care vor fi ştiinţele pentru educaţia de mâine?“ susţinută
de Daniel Andler profesor de matematică şi filozofie  la Paris-Sorbona
(Paris IV), specialist în teoria modelelor.
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În intervalul orar 16,15 – 18,30 a avut loc „Souk des maths“ – Târgul
matematicii, termenul „Souk“ însemnând în limba arabă: târg; bâlci, unde
diverşi participanţi la congres au avut posibilitatea  prezentării  într-un spaţiu
pus la dispoziţie de organizatori, numit „kiosk“ - în traducere „chioşc - pavilion“,
a preocupărilor şi  experienţei personale sau a colectivelor din care fac parte,
a realizărilor personale, a sistemelor de învăţământ, a programelor de
învăţământ, au prezentat cărţi şi au dat autografe, s-au prezentat diverse
instrumente utile pentru activitatea cu elevii: programe informatice, tablete,
calculatoare de buzunar, DGPad etc.

Acest „Târg al matematicii“ s-a dorit a fi un stimulent al curiozităţii
participanţilor la congres pentru descoperirea „bunelor afaceri“ în oferta
matematică ce se dovedeşte a fi surprinzător de variată. Participanţii la
congres puteau trece pe la fiecare pavilion, consultând exponatele şi
discutând cu participanţii.

Seara, s-a derulat în sala de recepţii a Cercului mixt de garnizoană situat în
partea inferioară a Fortului Saint-Nicolas, Banchetul Congresului Journées
Nationales APMEP-Marsilia 2013.

Marţi 22 octombrie 2013, a avut loc Conferinţa de închidere a Congresului
Journées Nationales APMEP-Marsilia 2013 , în extraordinara sală a Palatului
Congreselor din parcul Chanot din Marsilia. În finalul acestei Conferinţe de
închidere a avut loc expunerea: „Universul este supus legilor matematice?“
susţinută de Christian MAGNAN – astrofizician, director adjunct al
Laboratorului de onoare din College de France – Paris şi cercetător la Institutul
de astrofizică din Paris.

La finalul Congresului au fost organizate pentru participanţi, excursii şi vizite
în zona Marsiliei, la care fiecare a optat în funcţie de preferinţe.

În cadrul Congresului Journées Nationales APMEP-Marsilia 2013 a avut
loc, aşa cum menţionam la începutul acestei prezentări şi  Conferinţa festivă
dedicată Anului  matematicii pe planeta Terra – 2013. Aici, Etienne Ghys –
directorul centrului de cercetare al CNRS a prezentat expunerea: „Plăcerea
şi profitul; matematica va fi un joc? Planeta noastră va fi terenul de joc?“ şi
au fost distribuite participanţilor volumele: „Maths de la planete Terre“
respectiv „Mathematiques – L’explosion continue“ ce cuprind în sinteză,
diverse proiecte de cercetare, prezentate pe parcursul acestui an 2013 - an
al matematicii, pentru  sensibilizarea opiniei publice cu aspectele ştiinţifice
şi locul  pe care îl are  matematica pe Terra.
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PROIECTUL S.M.Y.L.E. - SOCIAL MEDIA & YOUTH -
LEARNING FOR EMPLOYMENT

* Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Bucureşti, România
ltasica@yahoo.com

CS. Luminiţa Cătălina Tăsica*

Despre proiect

S.M.Y.L.E. este un acronim foarte inspirat pentru „Social Media & Youth -
Learning for Employment“ care denumeşte un proiect european (RO-11-
E152-2013-R2) pentru deprinderea competenţelor digitale de către un lot
de 1000 tineri vulnerabili în vederea angajării.

Proiectul este finanţat de Comisia Europeană prin programul „Tineret în acţiune“,
este coordonat de  Asociaţia Group of the European Youth for Change (GEYC)
pe o perioadă de 5 luni (3 august - 31 decembrie 2013) din Bucureşti cu sprijinul
Reprezentanţei Comisiei Europene în România, Ministerului Tineretului şi
Sportului, Primăriei Municipiului Bucureşti şi Primăriei Sectorului 1.

Proiectul îşi propune o serie de obiective foarte generoase precum:

1. Dezvoltarea competenţelor digitale prin utilizarea de instrumente specifice
noilor tehnologii media (social media şi multimedia). 

2. Dezvoltarea competenţelor de comunicare intrapersonală (autocunoaştere)
şi interpersonală (comunicare şi lucru în echipă). 

3. Creşterea gradului de înţelegere a problemei şomajului la nivelul Uniunii
Europene. 

4. Conştientizarea diversităţii culturale în cadrul Uniunii Europene.

„Vrem să le transmitem tinerilor din ultimele clase de liceu şi studenţilor că
fără competenţe digitale nu se poate găsi un loc de muncă. Referitor la
competenţele digitale, le vom arăta că dacă stau atât de mult la calculator,
trebuie să o facă şi cu folos, deci vom avea activităţi prin care le vom arăta
cum poate prezenţa lor pe reţele sociale precum Facebook să îi ajute la
găsirea unui loc de muncă sau cum pot lăsa o impresie foarte bună
angajatorului pentru a obţine postul“. (Gabriel Brezoiu, Manager de proiect,
Asociaţia GEYC).
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Activităţi şi evenimente derulate în cadrul acestui proiect:

1. Un schimb de tineri (1.1) organizat de asociaţia GEYC în Bucureşti,
România, în perioada 6-14 octombrie 2013, de care au beneficiat 25 de
tineri cu oportunităţi reduse (4 participanţi şi un lider de grup din fiecare
ţară) din Estonia, Danemarca, Italia, Marea Britanie şi România.

2. Campanii de conştientizare la nivel naţional a rolului dezvoltării
competenţelor digitale ale tinerilor (18 – 25 ani) pentru obţinerea unui job
(Campaniile S.M.Y.L.E.)

3. Seminarii de informare, de dezvoltare a competenţelor digitale şi de
prezentare a unor studii de caz la nivel local

4. Evenimente de diseminare şi valorizare a rezultatelor proiectului
materializate în conferinţe de parcurs şi o conferinţă finală la nivel naţional.

Rezultatele proiectului

Se estimează că principalul beneficiu pentru grupul de tineri implicat este
dobândirea competenţelor digitale, dar şi contactele interculturale
transnaţionale facilitate prin stagiile de schimb de tineri, consultarea
resurselor multiple puse la dispoziţia publicului de către centrul de resurse
nou înfiinţat pe site-ul asociaţiei (http://www.geyc.ro/2013/08/smyle-ro.html),
precum şi participarea la platforma online şi la reţeaua de socializare destinată
punctual proiectului pe Facebook.

Schimbul de tineri a fost evenimentul aprobat iniţial de programul Youth in
Action, în jurul căruia s-au circumscris şi dezvoltat prin extindere celelalte
evenimente de diseminare.
„În cadrul acelei săptămâni avem în Capitală 20 de tineri veniţi din patru ţări
europene - Danemarca, Estonia, Italia şi Marea Britanie, alăturându-se
românilor pentru a-şi dezvolta competenţele digitale. Pe parcursul acestei
săptămâni sunt diverse activităţi ca să le crească şansele de angajare, să le
dezvolte abilităţile de folosire a calculatorului“, a mai adăugat Gabriel Brezoiu.

Programul stagiului de schimb: 6-14 octombrie 2013, în  medie 8 ore
activităţi zilnice.

Activităţile cuprinse în agenda săptămânii de stagiu au încercat să
alterneze teoria cu practica, familiarizându-i pe participanţi cu unele metode
de educaţie nonformală şi cu interacţiuni informale: jocurile de cunoaştere a
numelor, jocuri introductive, jocuri de spargere a gheţii, munca în echipă în
grupuri interculturale, teatru forum, dezbateri, teste de personalitate.
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Sunt de menţionat principalele activităţi care au fost incluse în agendă: 
- Analiza personală SWOT, Testul de personalitate – MBTI
- Testul Belbin pentru împărţirea rolurilor într-o echipă 
- Bariere în comunicare
- Simularea Parlamentului European 
- Prezentarea problemei şomajului la nivelul Uniunii Europene precum şi

în context naţional
- Modul în care noile tehnologii media schimbă stilul nostru de viaţă
- Identitatea digitală versus spaţiul personal 
- Seara interculturală, restaurant intercultural
- CV video şi/sau CV online (Linkedin)
- Interviul de angajare online prin intermediul Skype - Joc de rol 
- Bucureştiul – cultură şi civilizaţie 

Campaniile SMYLE

La nivel local, voluntarii interacţionează cu comunitatea oferind publicului
explicaţii despre importanţa competenţelor digitale şi îi invită să facă o
fotografie cu una dintre pancartele S.M.Y.L.E. Este de dorit ca promotorii
să fi participat deja la un seminar SMYLE, transformând  campania într-o
formă de diseminare a informaţiilor.

RESURSE  pentru campaniile de conştientizare S.M.Y.L.E.

Asociaţia GEYC a creat o bază de date consistentă în vederea organizării
campaniilor S.M.Y.L.E. („Social Media & Youth - Learning for Employment“)
de către posibilii parteneri incluzând resurse (articole, note de informare,
comunicate asupra evenimentelor derulate la nivel naţional şi european,
materiale promoţionale şi suporturi de curs, ghiduri pentru seminarii,
prezentări de tehnici şi metode utilizate în cadrul schimbului (http://
www.geyc . ro /2013/08/ resurse-cam pania-de-cons t ien t izare-
smyle.html#sthash.tiEeeqLu.dpuf).

Parteneri în campanii

Partenerii locali pot fi şcoli, licee, universităţi, organizaţii nonguvernamentale
de tineret, instituţii publice sau orice alte organizaţii implicate nemijlocit în
lucrul cu tinerii de 13-30 de ani din România.

Misiunea partenerilor locali selectaţi va fi de a organiza unul sau mai multe
evenimente în cadrul campaniei S.M.Y.L.E. având drept scop creşterea
gradului de conştientizare privind importanţa competenţelor digitale pentru
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găsirea şi păstrarea unui loc de muncă. GEYC vă propune următoarele
formate de eveniment (puteţi alege unul dintre ele sau pe amândouă):

Beneficiile partenerilor
Fiecare organizaţie parteneră va încheia un protocol de colaborare cu
asociaţia noastră, document prin care i se conferă următoarele drepturi:
 titulatura de „Coordonator local al campaniei“;
 postarea logo / link / denumire (dacă acestea există) pe situl GEYC,

secţiunea parteneri;
 alegerea unui coordonator de eveniment şi încheierea unui contract de

voluntariat cu acesta;
 acordarea unei diplome de merit coordonatorului de eveniment şi

diplome de participare celor care au luat parte la eveniment (după
transmiterea şi aprobarea raportului final).

Obligaţiile partenerilor
 de a utiliza posterul şi pancartele campaniei;
 de a transmite un articol şi 10 fotografii per eveniment de a transmite un

raport de evaluare şi lista de participanţi la eveniment în termen de 10
zile de la finalizarea acestuia.

Calendarul campaniei
Campaniile au debutat la 15 octombrie 2013 şi s-au încheiat la 1 decembrie
2013, partenerii fiind acreditaţi prin diplome şi certificate.

Seminariile S.M.Y.L.E.

Sunt evenimente în care se prezintă informaţii, studii de caz, rapoarte,
statistici sau se dezbat principalele aspecte ale şomajului tinerilor la nivel
local, în România şi la nivelul UE. Se va pune accentul pe rolul dobândirii de
competenţe digitale pentru găsirea şi păstrarea unui loc de muncă.

Centrul de resurse (GEYC Resources Center) a fost înfiinţat pentru a
gestiona baza de date, este  echipat cu instrumente online oferite în mod
gratuit. Resursele au fost grupate pe 6 mari domenii: social media,
multimedia,  comunicare, dezvoltare personală, management & marketing
şi educaţie.

O echipă multiculturală (New Media Ambassadors) provenind din Europa,
Asia şi Africa coordonată de GEYC operează şi pune la dispoziţia publicului
resursele actualizate.



Pe toată perioada derulării proiectului S.M.Y.L.E., coordonatorii (GEYG şi
partenerii) au oferit consultanţă permanentă: în procesul de aplicare,
contractare, iniţiere, promovare, implementare şi raportare a evenimentelor.

O iniţiativă de mare succes, demnă de continuat şi de preluat ca model
pentru alte organizaţii de educative şi de tineret din România.

RESURSE DIGITALE

http://www.geyc.ro/2013/08/smyle-ro.html
http://www.doxologia.ro/societate/stiri/proiect-european-pentru-deprinderea-
competentelor-digitale
http://www.geyc.ro/2013/08/resurse-campania-de-constientizare-
smyle.html#sthash.tiEeeqLu.dpuf
http://www.geyc.ro/2013/08/smyle-parteneri.html
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Lucrarea „Grijile şi îngrijorările profesorului“ apărută în 2013 la editura
„Paralela 45“ este o continuare a „unei posibile construcţii pedagogice,având
la bază lucrările: „Introducere într-o pedagogie a libertăţii“ (1998), „În căutarea
unei educaţii autentice“ (2002), „Repere pentru o concepţie umanistă a
educaţiei“ (2005) şi „Educaţia, profesorul şi vremurile“ (2009).

„Prezentul volum – declară autorul – îşi
propune să acorde o mai mare atenţie
stărilor interioare ale profesorului, de-a lun-
gul carierei sale, este o invitaţie la reflecţie, la
dialog şi la edificare de sine, fiind o etapă
(ulterioară celor expri- mate în volumele
precedente) în înţe- legerea universului
educaţional, cu ten- siunile şi provocările
sale“.

Structurată în 3 părţi, lucrarea oferă explicaţii
şi posibile soluţii acelor tensiuni care consti-
tuie principalele surse de stres în viaţa pro-
fesorului.

Începând  prin a delimita conceptual termenii de „grijă“, „griji“ şi „nelinişte“,
„îngrijorare“ şi „rumiraţie“, autorul – fin psiholog – analizează cu empatie şi
subtilitate o serie de stări sufleteşti constatate a fi „grijile marii majorităţi a
profesorilor“: griji referitoare la familia sa, griji referitoare la diferitele şi
inerentele responsabilităţi instituţionale, griji referitoare la siguranţa postului,
griji referitoare la viitorul său (apropiat, mediu, îndepărtat).

Acestor continue stresuri majore li se adaugă şi câteva îngrijorări: îngrijorarea
legată de o tot mai accentuată percepţie a neputinţei, cea a presiunii corelată
cu cea a superficialităţii/improvizaţiei, percepţia fisurării/clătinării suportului
familial, percepţia neajunsurilor materiale, a precarităţii financiare, percepţia
incapacităţii utilizării (depline) a tehnologiei digitale, percepţia unui posibil
eşec  la evaluările periodice şi, în final, percepţia inadaptabilităţii profesionale
(implicit personale).

(continuare în pagina 206)

ALBU, G. GRIJILE ŞI ÎNGRIJORĂRILE PROFESORULUI. Bucureşti,
Editura Paralela 45, 2013, 240 pde pagini, ISBN: 978-973-471-626-5
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